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Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 
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Pečlivost a kvalitu zpracování tématu, množství použité literatury i vypovídajícím způsobem
zpracovanou zprávu z provedeného výzkumu.
Připomínky: 
V teoretické části je využito množství odpovídající odborné literatury, která však někdy ubírá 
prostor vlastnímu náhledu.
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Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem, a to přijetím dítěte se 
zdravotním postižením do pěstounské péče. Téma je bezesporu velice aktuální, neboť 
v současné době zaznívá požadavek MPSV na zrušení kojeneckých ústavů do roku 2014. 
Vzniklá debata vyžaduje vedení odborného diskursu a zhodnocení toho, zda jsme schopni 
zajistit pěstounskou péči pro všechny děti, tj. též pro děti s vážnými handicapy i děti, o které 
z důvodu přináležitosti k etnické menšině bohužel majoritní populace nejeví žádný zájem.
Autorka provedla kvalitativní empirické šetření v pěstounských rodinách, které mají ve své 
trvalé péči dítě s postižením.
Diskusní námět č. 1: na s. 49 uvádíte náhled MPSV i další dokumenty, které podporují 
pěstounskou péči, přes uvedené zdroje zde nenacházím váš odborný postoj k dané 
záležitosti.
Diskusní námět č. 2: snižování počtu dětí v ústavní péči bude nezbytně znamenat cílené 
posílení a dostupnost terénních, asistenčních, respitních i poradenských služeb a další 
vzdělávání profesionálních pěstounů. Našla jste v dokumentech návrh či standardy, které by 
upravovaly požadavky na profesní přípravu profesionálních pěstounů.
Diskusní námět č. 3: v rámci analýzy výsledků výzkumů se dotýkáte také vlivu příbuzných 
a členů rodiny na rozhodnutí přijmout handicapované dítě. Z výsledků vyplývá, že jsou to 
především matky, které rozhodly. Narazila jste v rámci rozhovorů také na otázku partnerství 
těchto matek.  




