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Při volbě tématu bakalářské práce vycházela autorka z vlastních praktických zkušeností a
zaměřila se na problematiku pěstounské péče . Za cíl si stanovila zmapovat proces
zprostředkování náhradní rodinné péče, poukázat na úskalí s ním spojená a také na
možnosti zapojení různých organizací včetně aqnestátních neziskových organizací.
K uvedení do problematiky autorka nechala ve stručnosti nahlédnout na rodinu
jako instituci, její význam a funkce a také na historii náhradní péče o děti opuštěné či
osiřelé. Podrobněji se zabývá aktuálním legislativním zakotvením institutu náhradní
rodinné péče i procesu jejího zprostředkování. Pozornost pak zaměřila na pěstounskou péči,
popsala její typy a průběh , zmínila významné okolnosti z historie . V 5. kapitole
„Kritickémísto v systému NRP“ se obsah poněkud neshoduje s názvem, autorka
vyjmenovala , přesněji převzala , celkem pět kritických míst. V následujícím textu se snaží
hledat příčiny i řešení, ale ne zcela důsledně a zřetelně ve vztahu k uvedeným problémům.
S úlohou pracovnic NRP v pěstounských rodinách v 6. kapitole se autorka vypořádala
popisným a poněkud povrchní způsobem. Popsala činnosti , které příslušný zákon ukládá
obci s rozšířenou působností, kde autorka působí , ale o tom , jak vnímá svoji roli nebo jak je
vnímána rodinami, nebo i organizacemi se kterými spolupracuje, neuvažuje.
V nejrozsáhlejší 7. kapitole „Nestátní organizace a další zařízení pracující v NRP“ autorka
využila celkem 9 kasuistik a v nich popsala jak se do řešení konkrétních situací zapojily
další specializované instituce nebo NNO.
Předkládaná práce svědčí o bohatých praktických zkušenostech autorky, jejím
osobním zaujetí i velmi dobré úrovni znalostí, zejména z oblasti legislativy , souvisejích se
zvolenou problematikou. Autorka se ale příliš zaměřila na konkrétní postupy při řešení
komplikovaných a náročných životních situací dětí, jejich rodičů a pěstounů. Vyznění práce i
tématu by prospělo odstoupení, a nadhled , které by umožnily zformulovat doporučené
postupy a metody na obecnější úrovni.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C ‐ dobře.
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