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Tématem uvedené rigorózní práce je problematika náhradní rodinné péče a s tím 
související problematiky v ČR a v zahraničí, dále popis a analýza jednotlivých 
mechanismů a struktur této péče a její specifika v historickém i současném 
pohledu. Uvedenou práci lze rozdělit zhruba na dvě základní části.
První tvoří popis situace v ČR a právní rámec a historický exkurs do  uvedené 

problematiky, v druhé části jsou potom rozebrány zahraniční modely 
v některých evropských i neevropských zemích (Slovensko, Británie, Francie, 
Polsko, Nizozemí, Německo, Norsko, Švédsko, Finsko, Ukrajina, USA, 
Kanada). Problematika je  doprovázena legislativně právním  pojetím včetně 
určitých politických trendů na domácí scéně i ve světě. Legislativně politický 
rámec je nejpodrobněji popsán v ČR, v ostatních zemích jde převážně o popis 
fungování určitých modelů nebo projektů.
Struktura práce je poměrně přehledná, jazyk práce je kultivovaný se 

zajímavými citáty, ojediněle zabíhající lehce do publicistiky (např. adopce na 
dálku se rozhořela – s. 135). Formální stránka a přehlednost je na celkem dobré 
úrovni. Práce se zdroji a odbornou literaturou lze považovat za odpovídající 
danému tématu, u zahraničních ukázek existuje určitý problém, není ve všech 
případech jasné, jaký zdroj autorka vlastně použila a zda se jedná o primární 
nebo sekundární pramen informací. Název práce je pojat poměrně široce a 
nenaznačuje, jestli měla autorka v úmyslu psát komparativní studii nebo 
soubornou práci či si jen nechávala prostor. Uvedená práce kolísá mezi 
soubornou prací a komparativní studií, s tím, že některé příklady a popis modelů 
spíše leží paralelně vedle sebe. Za pozitivní lze naopak považovat zajímavé 
příklady pěstounských otců (GB), filiace a ochranná péče (FR), 
deinstitucionalizace v PL, etnické a sociální otázky adopce atd.  Je vidět, že 
autorka pracovala se zaujetím pro věc a nevyhýbala se ani komplikovaným 
méně obvyklým tématům a snažila se jít v této oblasti více do hloubky 
problematiky. 

Otázky k doplnění    -   Co je důvodem upouštění od institucionální hromadné  
péče a posilování úlohy náhradní rodiny nebo pěstounské péče ? 
Je to trend žádoucí i v případě, kdy se mnoho rodin rozpadá, jak vidíte rizika 
v tomto případě ?
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