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     Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem hostitelské péče, což téma 

poměrně málo ukotvené v odborné literatuře, ale o to zajímavější z hlediska 

psychologie. 

     Práce je členěna na část teoretickou a praktickou, přičemž zejména teoretická 

část je velmi stručná (21 stran). V hodnocení přihlížím k výše zmíněné skutečnosti a 

to, že v odborné literatuře je téma málo zpracováváno, domnívám se však, že by bylo 

třeba provést důkladnější rešeršní práci. Například zde nejsou vůbec zastoupeny 

internetové zdroje, které by mohly být obohacením práce. V teoretické části jsou také 

vloženy ukázky z rozhovorů z části praktické (viz kapitola Hostitelská péče), což 

autorka vysvětluje nedostatkem zdrojů. 

     Empirická studie je pak založena na rozhovorech s řediteli dětských domovů, 

pracovnicemi orgánu sociálně-právní ochrany dětí a samotnými hostitelskými 

rodinami.  Autorka zde v kapitole 5 „Realizace empirického šetření“ uvádí nutné 

změny v metodologii sběru dat vzhledem k potřebám a nárokům respondentů. Dá se 

říci, že tím dokládá náročnost realizace praktické části. Uvádím to z toho důvodu, že 

oceňuji, že se i při takto náročném tématu (které se může přímo dotýkat osobnostní 

roviny např. hostitelů a narušovat určitou intimitu) povedlo studentce získat potřebná 

data. Chtěla bych zde jen podotknout, že bych považovala za přínosné, pokud by do 

výzkumného šetření byly zařazeny také děti, které mají zkušenost s hostitelskou 

péčí. Takto můžeme jen domýšlet, co znamená, když ředitelé uvádějí, že k nabízení 

hostitelské péče je vedl „zájem dětí“ (viz kapitola 6. 1. 1). 

     Závěrem bych chtěla uvést, že i přes výše uvedené výtky hodnotím práci jako 

přínosnou. Je zde zcela patrné, jak důležité by bylo upravit tento způsob náhradní 

rodinné péče tak, aby lépe fungovala pro všechny strany v ní zastoupené (např. 

komunikace mezi zúčastněnými viz kapitola 6.3.1.3)    

     Doporučuji práci k obhajobě.

     Práci hodnotím: velmi dobře
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