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Aktuálnost tématu: V souladu s připravovanou novelou zákona o sociálně – právní ochraně dětí je 

téma pěstounské péče vysoce aktuální. Oceňuji, že si autorka v této oblasti zvolila dosud nepříliš 

probádaný problém vztahu dětí a jejich pěstounů s biologickou rodinou.    

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si v úvodu práce klade tři hlavní výzkumné cíle: zjistit 

podmínky, které je třeba splnit, aby dítě mohlo být umístěno do pěstounské péče, dále zjistit 

podmínky, za jakých se jedinec může stát pěstounem/pěstounkou a identifikovat problémové oblasti 

související s kontaktem dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou. Tyto cíle má logicky 

provázané s výzkumnými otázkami. 

 

Metodologie: Autorka má pečlivě popsán metodologický přístup zakotvený v relevantní české i 

zahraniční metodologické odborné literatuře, kdy vhodně kombinuje analýzu dokumentů se  7 

polostrukturovanými expertními rozhovory celkem s devíti informanty, které vybírala na základě 

teoretického vzorkování. Přínosem práce je skutečnost, že se autorka při výběru informantů 

zaměřila jak na osoby, které styk dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou spíše podporují, tak 

na osoby, které jsou spíše proti. Jako konzultantka práce oceňuji důkladnou přípravu empirického 

šetření a kritickou reflexi použitých metod i průběhu dotazování včetně vymezení vlastních 

hodnotových východisek, se kterými autorka ke zpracování práce přistupuje.  

  

Obsah práce:  Svou práci autorka vhodně zakotvila v sociálně kognitivní teorii Alberta Bandury, 

teorii psychické deprivace Langmeiera a Matějčka a teorii systémového a ekologického přístupu 

k rodině. Autorka zde prokazuje schopnost pracovat s relevantní českou i zahraniční odbornou 

literaturou.  

Druhá kapitola předkládá detailní vymezení základních pojmů jako je sociálně-právní ochrana 

dítěte, sanace rodiny, nejlepší zájem dítěte, různé formy náhradní péče, rodičovská zodpovědnost 



 

 

 

apod. Výklad některých dalších pojmů umístila autorka z důvodu rozsahu práce do přílohy.   

Kapitoly 3. a 4. využívají kromě poznatků z analýzy dokumentů i informace získané při dotazování 

expertů. Velmi oceňuji kapitolu třetí, která je věnována vzájemné cestě pěstounů a dětí. Autorka zde 

prokazuje velmi dobré analytické schopnosti. Pracuje zde s řadou veřejně politických dokumentů, 

text je dobře strukturovaný, logicky na sebe navazuje a je pro čtenářův komfort doplněn autorčiným 

vlastním srozumitelným schématem. V kapitole čtvrté autorka na základě faktoru nejlepšího zájmu 

dítěte rozebírá problémové oblasti styku dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou. V kapitole 3. 

i 4. autorka trianguluje zjištění z expertních rozhovorů s právními dokumenty, odbornou literaturou, 

výsledky jiných studií a výzkumů a dalšími zdroji informací. Pro dokreslení vhodně uvádí doslovné 

citace respondentů.  

V závěru práce autorka shrnuje nejzásadnější zjištění své bakalářské práce.  

Ve své bakalářské práci autorka zodpověděla výzkumné otázky položené si v úvodu práce. 

 

Formální úprava práce: Autorka správně cituje a stylistická stránka práce je na velmi dobré 

úrovni. I přes několik překlepů a nesprávné označení kapitoly 1.3.2. Výhody a omezení použitých 

metod a kritická reflexe, kdy by správné číslování mělo být 1.2.2., splňuje text formální požadavky 

na bakalářskou práci.  

 

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

je dobře strukturovaná, logicky členěná a konzistentní a ukazuje na autorčin vhled do sledované 

problematiky. Autorka pracuje s četnou českou i zahraniční literaturou. Práci doporučuji k obhajobě 

a z  výše zmíněných důvodů i přes drobné formální nedostatky ji navrhuji hodnotit jako 

„výbornou“.  

 

V Praze dne 11. 6. 2012          Mgr. Karolína Dobiášová 
                          
  


