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Průběh obhajoby: Autorka rigorózní práce na začátku obhajoby byla vyzvána, aby 
zdůvodnila téma předložené práce, popsala metody použité při 
zpracování a stěžejní závěry.
Uvedla, že více než dvacet let se tomuto problému - náhradní rodinné a 
institucionální péči - věnuje v rámci výuky na středních školách a vede 
závěrečné práce studentů. Toto téma je aktuální i vzhledem k tomu, že 
je ve srovnání s jinými zeměmi na Západ od nás stále mnoho dětí v 
institucionální péči než v rodinné náhradní péči. Autorka popsala část 
teoretickou práce: historický vývoj tohoto problému, legislativu, formy 
náhradní péče. V druhé kapitole nastínila problémy, které mají vliv na 
umisťování do náhradní rodinné péče - děti se zdravotním postižením a 
děti Romů. Nejdéle se ve výkladu věnovala částí třetí své práce, kde 
srovnávala několik zemí a jejich zkušenostech s náhradní péčí.
Poté odpovídala na otázky kladené vedoucím práce a oponentem.   
Vedoucí práce připomenul, že komparativní studie mohou být psány 
způsobem, že jsou jednotlivé zahraniční zkušenosti kladeny vedle sebe 
a sám čtenář srovnává. Ale autorka by mohla toto srovnání provést 
sama na vybraných třech státech - Ukrajiny, Německa a Holandska. 
Pokusila se o to se střídavým úspěchem. V těchto státech jsou odlišné 
filozofie řešení - v Holandsku se snaží co nejdéle udržet děti ve 



fungující rodině, v Německu vylepšují institucionální péči a na Ukrajině 
se snaží vylepšit systém cizími projekty. Oponent se spokojil s 
odpověďmi na otázku, zda jde opravdu o žádoucí trend upouštět od 
institucí a které vidí meze tohoto trendu (např. zneužívání dětí v 
náhradní adoptivní a především pěstounské péči - pracovní úkony, 
kompenzace prázdného hnízda matky aj.). Na závěr proběhla krátká 
rozprava se členy celé komise pro obhajobu.   

Výsledek obhajoby: prospěla
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