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Autorka si pro svoji bakalářskou práci zvolila téma, které je v současné době v ČR vysoce 

aktuální vzhledem k probíhající transformaci systému péče o ohrožené děti. 

Cíle bakalářské práce jsou jasné, jsou provázány s výzkumnými otázkami. Struktura práce je 

logicky členěná a ucelená.

Autorka jsi v části 1.3 jednoznačně určila svá hodnotová východiska. Navazují teoretická 

východiska, která jsou dobře zpracována a provázána s předmětem práce.

Metodologie práce je přiměřená cílům, autorka v plném rozsahu zdůvodnila použití 

jednotlivých metod.

Bakalářská práce vychází jak z vlastního výzkumu, tak z velkého množství odborné literatury, 

ve velké míře je zastoupena i literatura cizojazyčná. 

Autorka problematiku práce zpřehledňuje a zpřístupňuje čtenáři vlastními schématy, zejména 

oceňuji Schéma č. 2 popisující proces, který absolvují jak pěstouni, tak děti před samotným 

svěřením dítěte do pěstounské péče. Za největší přínos práce považuji kapitolu 4, ve které 

autorka na základě vlastního výzkumu i literatury analyzuje dva rozdílné pohledy na kontakt 

s biologickou rodinou. Jak autorka správně analyzuje, oba přístupy se opírají o argument 

nejlepšího zájmu dítěte, avšak pojetí nejlepšího zájmu dítěte je v každém z přístupů rozdílné.

Po formální stránce je možné vytknout jen několik drobných pochybení. V kapitole 4.3 je na 

rozdíl od ostatních text zarovnán vlevo, místo do bloku. Autorka se v práci často opírá o dva 

výzkumy zabývající se biologickou rodinou dětí v náhradní rodinné péči (Farmer 2004 a 

Sobotková 2010). Vzhledem k faktu, že se jedná o zásadní zdroj informací pro danou práci, 

bylo by vhodné v rámci použité literatury doplnit základní informace o realizovaných 

výzkumech, jako je počet respondentů, použitá výzkumná metoda, rok sběru dat apod.

Po formální stránce i z hlediska rozsahu předkládaná práce zcela splňuje požadavky na 

bakalářskou práci. 



Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a ohodnotit ji známkou „výborně“.

Datum: 9. 6. 2012 Podpis:




