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     Předložená práce obsahuje 77 stran autorského textu, tvoří ji 5 hlavních kapitol a 2 vhodně 

volené přílohy. Studentka zvolila velmi potřebné téma, jemuž se věnovala již ve své 

bakalářské práci. Tato skutečnost přinesla pozitiva (hluboký vhled do tématu, práce s podněty 

z bakalářské práce), ale i negativa (sporná odpověď na otázku „jaké nové poznání vlastně 

diplomová práce přinesla?“). Jako celek lze však práci řadit mezi zdařilé. 

     Cíle práce byly vymezeny správně a vzhledem k praxi studentky na OSPOD také 

splnitelně. Jen není srozumitelné, proč jsou cíle v Závěru formulovány jinak. Obsah práce je 

obdobný jako v práci bakalářské, snahou studentky bylo doplnit ji hlavně o další kazuistiky. 

Ty se podařilo stylisticky vhodně vkládat do teoretických nebo popisných pasáží. Tímto 

způsobem byl text obohacen o přidanou hodnotu případů z praxe, odborná práce by ale 

zasluhovala větší prostor věnovaný analýze a diskusi. U některých kazuistik by bylo přínosem 

užít klasickou strukturu případové studie a standardním způsobem ji diskutovat. Postrádám 

údaje o původu kazuistik (ze spisu, z osobních setkání na praxi, z okolí, smyšlené s typickými 

aspekty praxe?). Ilustrativní charakter příběhů práci nepochybně obohacuje, ale studentčin 

potenciál mohl být využit ještě lépe, což je patrné z občasných, ale trefných postřehů v dalším 

textu. 

   Jako největší přínos práce vnímám citlivost, s níž byla psána (skvěle vyjádřená ambivalence 

některých témat – včetně pocitové roviny sdělování či nesdělování pravdy) a zdařile 

vyjádřený problém široké propasti mezi teorií na jedné straně (jak a kdy sdělovat pravdu) a 

praxí na straně druhé (tendence adoptivních rodin i sociálních pracovníků utajit adopci, 

případně vyhnout se kontaktu s biologickou rodinou dítěte). Autorce se dále podařila 

vystihnout nutnost sdělovat pravdu ve správném věku, správným způsobem a kontinuálně. 

Poznámka, že v prostředí ústavní péče  toto nelze zcela zajistit, je tak aktuální v kontextu 

deinstitucionalizace v ČR. Cenné jsou též pasáže o konkrétních metodách práce s pravdou 

(kniha života aj.). Nosná je část o rodičovství ve smyslu přirozené potřeby člověka a 



připomínka základních psychologických potřeb rodičů (potřeba stimulace, otevřené 

budoucnosti atd.). Zde postrádám připomínku potřeb a zájmů dítěte, které by měly být 

nadřazeny potřebám potenciálních rodičů. Kapitolou o vytváření identity člověka a celou 

prací prolíná postoj autorky, který lze vyjádřit takto: Náhradní rodina je právoplatnou formou 

rodiny. Přijetí specifické identity jako plnohodnotné se ukazuje jako stěžejní, neboť ovlivňuje 

sebedůvěru členů rodiny a její resilienci. Proto je společensky nesmírně přínosné náhradní 

rodičovství podporovat. Asi takto lze vyjádřit atmosféru celé práce, v níž se autorce podařilo 

uvedené teze dobře zdůvodnit. 

     Studentka užila relevantní a bohaté prameny, které korektně citovala (s výjimkou 

nekorektní doslovné citace sebe samé na stranách 53-64 – doporučením bylo rozšířit a 

prohloubit, nikoli přenést!). V soupisu chybí zdroj Jungwirthová, 2009. Drobné nejasnosti ve 

zdrojích jsou dále v textu na stranách 21 a 22. Ze zbylého textu je zcela evidentní, že 

studentka dokáže zacházet s literaturou v souladu se všemi bibliografickými zásadami. 

Pravopisné chyby jsou ojedinělé, práce je na velmi slušné stylistické úrovni. 

Závěr:

I přes výše uvedené nedostatky vnímám diplomovou práci Bc. Radky Pospíšilové jako velmi 

dobrou, místy výbornou. Do budoucna doporučuji více využívat vlastního potenciálu (častěji 

formulovat vlastní myšlenky a návrhy řešení, nebát se hlubší analýzy). Oceňuji volbu 

skvělého tématu, citlivost jeho zpracování a výčet pomocných technik pro případ komunikace 

s dítětem se specifickou identitou. 

Navrhovaný stupeň hodnocení: velmi dobře

Podnět k obhajobě:

Existují výzkumy, které by potvrzovaly, že adoptované děti znalé pravdy lépe prospívají

v životě?

Pokuste se stručně naznačit roli sociálního pracovníka vzhledem ke sdělování pravdy o 

původu dítěte. 

V Jičíně dne 31. července 2013                                  ____________________________  




