
Hodnocení bakalářské práce
Posudek oponentky

Název práce: Profesionální pěstouni jako součást systému náhradní rodinné péče
Autorka: Radka Vošahlíková
Konzultantka: Ing. Bohumila Čabanová, PhD.

Aktuálnost tématu: Posuzovaná bakalářská práce si klade za cíl popsat novou formu náhradní 

rodinné péče v ČR – pěstounskou péči na přechodnou dobu. Toto téma je velmi aktuální zejména 

díky stále vysokému počtu dětí umístěných v ústavní péči a také v kontextu připravované novely 

zákona o sociálně - právní ochraně dětí, která by měla vejít v platnost v roce 2012 a která přinese do 

oblasti pěstounské péče velké změny.

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si velmi precizně stanovuje cíle, které má provázány s 

výzkumnými otázkami a metodologií.

Metodologie: U této práce oceňuji metodologický přístup autorky, která zvolila kromě rozhovorů

s aktéry z oblasti pěstounské péče také SWOT analýzu a metodu scénářů možné budoucnosti. 

Autorka má metodologickou část dobře promyšlenou a zvolené metody směřují k naplnění cílů 

práce.  

Obsah práce: Práce je přehledně a logicky členěna do šesti kapitol. V úvodní kapitole autorka 

kromě již zmíněných cílů, výzkumných otázek a metodologie věnuje prostor i výkladu v práci 

používaných pojmů. Zároveň zde vymezuje hodnotová východiska, ze kterých při zkoumání dané 

problematiky vychází. Vhodně zvolený teoretický koncept cyklického modelu veřejné politiky se 

dále promítá do analytické části práce. Druhá kapitola je věnována jednotlivým typům náhradní 

rodinné péče. Autorka zde prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou, politickými 

dokumenty, právními normami, rutinními statistikami a zapracovat je do uceleného dobře 

strukturovaného textu. Následující kapitola je věnována profesionální pěstounské péči 

v mezinárodním kontextu, kdy se autorka podrobněji soustředila na profesionální pěstounskou péči 

na Slovensku a ve Velké Británii. Ve čtvrté kapitole autorka analyzuje současnou situace na poli 

profesionální pěstounské péče v České republice. Velmi zdařile propojuje teoretický koncept 

cyklického modelu veřejné politiky s vlastní analýzou. Také zde vhodně využívá poznatky z devíti 

realizovaných rozhovorů s odborníky z oblasti pěstounské péče. Vynikající schopnost analyzovat, 



kriticky hodnotit a hledat řešení zjištěných problémů prokazuje autorka také v páté kapitole 

věnované SWOT analýze a scénářům možného vývoje vypracovaným na základě kombinace

silných stránek a příležitostí (scénář č. 1) a slabých stránek a hrozeb (scénář č. 2). 

.
Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, dodržuje pravidla 

gramatiky, text je správně zformátovaný a citace odpovídají normě.  

Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na bakalářskou 

práci, je velmi precizně vypracována, je promyšlená a přináší zajímavá zjištění. Z výše 

zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“.

V Praze dne 6. 6. 2011       Mgr. Karolína Dobiášová
                  oponent práce
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