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Text posudku: 

 

 Autorka se v bakalářské práci  zaměřila na problematiku  pěstounské péče 

vykovávané  příbuznými dítěte z pohledu sociálně právní ochrany dětí. Za cíl si stanovila  

popsat specifika příbuzenské pěstounské péče a to v souvislosti s rolí pracovníka sociálně 

právní ochrany dětí,   právní úpravou a zprostředkováním  této formy pěstounské péče. 

 V obecné části práce autorka  nejprve vysvětlila  význam a pojetí náhradní rodinné 

péče v kontextu sociálně právní ochrany dětí , historických souvislostí a legislativního 

zakotvení.  

V praktické části podrobně  rozebrala  odlišnosti v právní úpravě , procesu zprostředkování  i 

přijetí dítěte do rodiny, které se týkají  pěstounské péče pokud ji zajišťují příbuzní dítěte. 

Rozbor doplnila statistickými údaji  o četnosti této formy pěstounské péče a  několika příběhy 

z praxe.  Praktické zkušenosti svědčí o odlišných přístupech k příbuzenské pěstounské péči, 

které se pak projevují zejména ve finanční podpoře pečující rodiny. Rozdílné postoje  se 

projevují jak v rozhodování opatrovnických soudů,  tak v postupech  sociálních pracovníku 

orgánů sociálně právní ochrany dětí. Odlišnosti v názorech i postupech si  autorka ověřila 

v rámci kolegiálních diskusí mezi 21  sociálními pracovníky, kteří  agendu pěstounské péče 

zajišťují v rámci Hlavního města Prahy. 

 Autorka dále podrobně popisuje výkon agendy náhradní rodinné péče v rámci       

Úřadu  městské části Praha 12, kde sama působí. V tomto správním obvodu příbuzenská 

pěstounská péče  výrazně převažuje a to  zejména  péče  prarodičů. Velkou pozornost věnuje 

roli a postupům sociálního pracovníka.   Poukazuje na jeho zodpovědnost a možnosti 

zásadním způsobem  ovlivnit situaci dítěte a rodiny. Za  významnou okolnost považuje  

rozvinutou spolupráci s dalšími odbornými pracovišti a  nestátními  organizacemi, které 

zajišťují četné služby pro  rodiny a děti. 

 V závěru práce autorka vyhodnotila  předkládanou práci a naplnění  jejího  cíle. 

V diskusi k tématu  představila  připravovanou  novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí 

a   změny , které se vztahují k pěstounské péči ,  připojila svá stanoviska , hodnocení a obavy. 

 Autorka si zvolila  pro bakalářskou práci  velmi aktuální a diskutované  téma.  

Prokázala  velmi dobrou úroveň a rozsah  znalostí, orientaci ve vzájemných souvislostech i 

v praktických aplikacích i osobní zaujetí pro problematiku.  Velmi dobře a s kritickým 

náhledem také využila zkušenosti z profesního  působení. Ke zpracování práce přistupovala 

zodpovědně, což dosvědčuje také  seznam  využitých zdrojů. Grafické a jazykové zpracování 

i celková úprava práce jsou na velmi dobré úrovní, práce s odkazy na literatury a citacemi je 

v souladu s požadavky.   Obsahová struktura je přehledně a logicky uspořádaná. 

 

 



Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A – výtečně. 

 

 

 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

Příbuzenskou pěstounskou péči  hodnotíte jako pozitivní, spojujete s ní také rizika? 
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