
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií

Katedra veřejné a sociální politiky

Hodnocení bakalářské práce
Posudek vedoucí práce

Název práce: Profesionální pěstouni jako součást systému náhradní rodinné péče v ČR

Autorka: Radka Vošahlíková
Vedoucí práce: Ing. Bohumila Čabanová, PhD.

Aktuálnost tématu: Téma náhradní rodinné péče (NRP) je často diskutované a aktuální zejména 
v souvislosti s odklonem od ústavní péče o děti bez rodinného zázemí. Radka Vošahlíková věnuje 
pozornost profesionální pěstounské péči, která přes všechny výhody, které přináší, není v České 
republice dostatečně rozvinuta. Posuzovaná bakalářská práce je příspěvkem do diskuze o této formě 
péče.

Cíle práce a jejich naplnění : Studentka formulovala tři základní cíle práce: 
- Popsat profesionální pěstounskou péči jako novou formu náhradní rodinné péče
- Zjistit, jak tuto formu péče vnímají dotčení aktéři
- Zhodnotit místo této formy péče  v českém systému náhradní rodinné péče. 

Cíle jsou jasně formulované a byly splněny na velmi dobré úrovni.

Metodologie: Cílům práce odpovídají i použité metody práce. Kromě analýzy dostupné odborné 
literatury a dat z provedených výzkumů jsou to rozhovory pomocí návodu, které studentka vedla 
s odborníky zabývajícími se problematikou NRP a také   s pěstouny. Poznatky využila ve SWOT 
analýze. Výsledky SWOT analýzy jsou představeny v podobě dvou možných scénářů vývoje 
institutu profesionální pěstounské péče.

Obsah práce Bakalářská práce je logicky členěna  do čtyř kapitol, úvodu a závěru. Nejprve jsou 
představena hodnotová a teoretická východiska práce. Poté se autorka věnuje náhradní rodinné péči 
(kapitola 2), zabývá se příslušnou legislativou,  typy náhradní výchovy a důvody, které vedou 
k jejímu uplatnění. Součástí kapitola je i finanční zajištění pěstounské péče a statistická data, která 
dokládají závažnost zkoumaného problému.
Třetí kapitola analyzuje poznatky k institutu profesionální pěstounské péče. Přínosné je seznámení 
s modely profesionální pěstounské péče na Slovensku a ve Velké Británii.
Ve čtvrté části věnuje autorka svou pozornost současné situaci v ČR, analyzuje institut pěstounské 
péče na přechodnou dobu a diskutuje připravovanou novelu Zákona o sociálně právní ochraně dětí. 
V této části práce jsou využity poznatky z rozhovorů s aktéry procesu NRP, což autorce umožňuje 
provést závěrečnou SWOT analýzu. Výsledky analýzy jsou využity ke zpracování dvou odlišných 
scénářů vývoje profesionální pěstounské péče u nás. Tuto část považuji za přínos práce.

Formální úprava práce
Posuzovaný text  odpovídá po formální stránce formátu bakalářské práce. Je napsán jazykem 
vhodným pro odbornou práci, odkazy a citace jsou v textu uvedeny, seznam literatury a zdrojů je 



součástí práce. Ta je dále vhodně doplněna schématy a tabulkami se statistikami a dalšími 
informacemi.

Celkové hodnocení práce: bakalářská práce svým zpracováním i obsahem dokládá zájem 
studentky o zvolené téma a její schopnost formulovat zjištěné poznatky. Bezpochyby splňuje 
požadavky kladené na tento typ odborného textu. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit 
jako výbornou.
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