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Předložená diplomová práce má 86 stran autorského textu členěného do deseti hlavních 

kapitol. Odkazovaná literatura a další informační zdroje jsou aktuální, jsou domácí i zahraniční 

provenience. Přílohu tvoří formuláře administrovaných dotazníků, souhrn právních úprav 

relevantních k NRP, statistické údaje, formulář žádosti a dotazník pro žadatele v systému NRP. 

Teoretické zpracování základních pojmů souvisejících s náhradní rodinnou péčí, 

historie, přístupy a principy formování práv dítěte, deskripce současného systému NRP, právní 

rámce a novely zákony z roku 2013 včetně citací z Občanského zákona, to vše odpovídá ve 

všech parametrech dostupné odborné literatuře a do značné míry i úrovni současného 

vědeckého poznání v této oblasti.  Diplomantka pojmový aparát dává do souvislostí a 

konfrontuje jej se současným stavem forem NRP a vlastních zkušeností. Jako funkční 

dokreslení pak pěstounskou péči jak dlouhodobou, tak na přechodnou dobu, i vzdělávání 

pěstounů či finanční podporu státu, komparuje s obdobnou oblastí lidské činnosti ve Velké 

Británii. 

Oceňuji, že diplomantka se na podkladě osobních zkušeností rozhodla popsat, porovnat 

a hodnotit vliv legislativních změn vyplývajících zejména z Občanského zákoníku na NRP. 

Konstatuji, že realizované šetření metodou polostrukturovaných rozhovorů se sociálními 

pracovniceni SPO-du a pěstouny, reprezentují vysokou míru odborného poznání diplomantky, 

jsou v zásadě metodologicky správné a přinášejí aktuální informace ze sociální praxe. 

Doporučuji u obhajoby práce zaměřit se zejména na zobecněnou prezentaci zjištění z praxe 

NRP a návrhy na zlepšení situace. 

Taktéž by bylo vhodné neužívat v textu práce pomocné názvy, jako například teoretická 

a praktická část, ale napsat konkrétní název popisující podstatu šetření, respektive v souvislosti 

s užitím pojmu výzkum specifikovat jej konkrétněji – jedná se o vlastní výzkum zaměřený na 

zkoumání dopadů legislativních změn na NRP …  

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací: velmi dobře.  
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