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Dominika Duchková si jako téma své práce zvolila problematiku náhradní rodinné péče z hlediska dětí romského 

etnika. Jedná se o velice zajímavé téma, ovšem náročné na zpracování zejména z hlediska přístupnosti 

informačních zdrojů. Autorka se ve své literární rešerší snaží shrnout informace o procesu náhradní rodinné péče 

(dále jen NRP), procesu přijetí dítěte do náhradní rodiny a dále se věnuje problematice identity dítěte v NRP. 

Témata jsou zpracována s důrazem na problematiku dětí romských. 

 

Z formálního hlediska je práce zpracována kvalitně. Je psána živým jazykem, lze mít pouze výhrady k některým 

příliš dlouhým souvětím. Rozsahem splňuje nároky na daný typ kvalifikační práce, grafická úprava je 

uspokojivá. Členění práce do kapitol má logickou strukturu, kapitoly na sebe tematicky navazují. Autorka 

pracuje s dostatečným množstvím zdrojů, jedná se zejména o monografie českých autorů věnujících se NRP, o 

sborníky, dále informační materiály a závěrečné zprávy projektů nestátních organizací, bakalářské a magisterské 

práce. Chybí využití zahraniční literatury, v tomto případě se ale jedná zejména o problematiku, týkající se 

specificky ČR, lze tedy tolerovat.  

Z obsahového hlediska lze práci hodnotit jako velmi dobrou. V kapitole 1. autorka vymezuje základní pojmy 

z NRP, věnuje se jednotlivým formám NRP. Zajímavé informace přináší např. v podkapitole 1.1.2.3.1 o projektu 

Romské děti do romských rodin. Zpochybnit lze pouze podkapitolu 1. 2., kde se snaží pomocí statistických údajů 

doložit zájem či nezájem budoucích náhradních rodičů o děti romského etnika. Jednak není jasný zdroj 

uvedených statistických údajů, jednak je mírně zmateční interpretace daných dat. Kapitoly 2-5 lze hodnotit jako 

kvalitně zpracované, pozornost zasluhuje kapitola 6. o identitě romského dítěte v náhradní rodině, pěkně 

zpracovaná je podkapitola 6. 3. 1. 1. o postojích náhradních rodičů k romství dítěte. V příloze práce autorka 

uvádí 2 samostatně zpracované  kazuistiky. Výhrady lze mít k příliš expresivnímu slovníku v Závěru.  

Celkově považuji práci za poměrně zdařilou, studentce se podařilo splnit cíle práce, které si stanovila, a to i přes 

obtížnost tématu. Navrhuji hodnocení B. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1/ Jak lze podpořit u náhradních rodičů skutečné přijetí odlišné identity romského dítěte? Může budoucí náhradní 

rodič projít nějakým kurzem, který by ho na toto připravil? 

2/  Znáte nějaké sociální programy zaměřené na sanaci rodiny a prevenci ústavní péče u dětí?  

3/ Může vysvětlit zdroj statistických dat na str. 19-20 a tato data interpretovat? 


