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Téma bakalářské práce Kateřiny Tůmové je velmi aktuální, vzhledem 
k chystané právní úpravě  náhradní rodinné péče. Předpokládá se, že o většinu 
dětí by měli pečovat pěstouni, aniž by se zvažovalo, kdo pěstounem může být a 
jaká jsou psychologická úskalí pěstounství.

Bakalářská práce má  tradiční členění na část teoretickou a praktickou, ale 
těžiště práce je v části empirické. Teoretická část nabízí  nezbytné vymezení 
pojmů, se kterými se dále pracuje a je logickou  součástí textu. Jejímu rozsahu 
odpovídá množství literárních pramenů, vytknout autorce můžeme malý kritický 
odstup a nedostatek vlastního hodnocení získaných informací.

Jak již bylo zmíněno, těžiště práce je ve výzkumu a ve všech kapitolách je 
zřejmé, že autorka má  promyšlený cíl, ke kterému směřuje od začátku až do 
konce práce. Cílem bylo zjistit, které formy náhradní rodinné péče jsou 
preferovány,  jaké obavy mají žadatelé o náhradní rodinnou péči a jaký je pohled 
respondentů výzkumu na ženy, které se vzdávají dítěte. Získávání dat postavila 
na metodě dotazování. K formulaci výzkumných otázek nemám žádné výhrady, 
domnívám se ale, že celé výzkumné šetření mohlo být postaveno jinak. Nejde o 
experiment, proto kontrolní skupina postrádá svůj smysl. Místo srovnávání 
rozdílů v odpovědích žadatelů o náhradní rodinnou  péči a kontrolní skupinou se 
autorka mohla věnovat podrobnější analýze obav, které náhradní rodinná péče 
v žadatelích vzbuzuje. K interpretaci výsledků je možné mít i další výhrady. 
Jistě je legitimní, zjišťovat mínění respondentů o matkách, které se vzdávají 
svého dítěte. Nelze však v interpretaci výsledků toto mínění vydávat za skutečné 
důvody? Na ty by se autorka musela ptát samotných matek.

Bakalářská práce má odpovídající rozsah, má jasnou strukturu a zahrnuje 
všechny části, které k empirické studii patří. výsledky v pečlivě zpracovaných 
grafech a tabulkách (měly tvořit samostatnou kapitolu).  Stylistická úroveň je 
průměrná, našla  jsem v textu nesprávně připojené vedlejší věty i další chyby. 

Přestože jsem uvedla některé výhrady,  domnívám se, že kritéria 
bakalářské práce byla splněna, doporučuji práci k obhajobě a navrhuji 
hodnocení velmi dobře.
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