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Vývoj pěstounské péče na Litoměřicku v letech 2000 - 2010 

 
 Práce má dva deklarované cíle - popis historie pěstounské péče na Litoměřicku 

v dekádě 2000 – 2011 a také hodnocení názorů nynějších pěstounů na současný systém 

pěstounské péče v tomto regionu.  

 Historická pasáž v obecné části práce je krátká a opírá se o dostupnou českou 

literaturu. Více místa je věnováno popisu současného systému organizace pěstounské péče a 

změn, které do něj přinesla poslední novela zákona o sociálně právní ochraně dětí.  

Vlastní autorčino šetření týkající se historie spočívalo v rozhovoru s pracovnicí 

příslušného OSPOD a v rozboru statistik OSPOD i v rozboru článků v místním tisku. Autorka 

říká, že k analýze dokumentů použila obsahovou analýzu, v práci však nenalézám systém 

kategorií, které byly k OA použity. Při kvalitativní analýze autorka použila „zakotvenou 

teorii“, využití tohoto postupu je však v práci málo dokumentováno. 

Vzorek pro posouzení stávajícího stavu pěstounské péče tvořilo 6 pěstounských rodin, 

způsob výběru je nejasný (patrně jde o výběr náhodný). Výsledky rozhovorů s členy rodiny 

jsou podány formou kvalitativního popisu, autorka se mohla pokusit je shrnout i formou 

tabulky, do níž se daly vyplnit zobecněné údaje.  

 Graf 1. je málo srozumitelný a nejde poznat, které sloupce charakterizují děti, resp. 

rodiny. 

 Práce je napsána srozumitelně a bez chyb. Citace jsou v pořádku, zahraniční literatura 

citována není. 
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