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Studentka si pro svoji diplomovou práci vybrala velmi aktuální téma, které je v současné době
v odborné veřejnosti diskutováno v souvislosti s vývojem změn v zákoně o sociálně – právní ochraně
dětí, zákona o rodině a nového občanského zákoníku. Studentka se zaměřila na problematiku
pěstounské péče a adopce v České republice. Hlavním cílem této práce bylo zmapovat stávající
změny a prokázat slabé a silné stránky v praxi z pohledu samotných pěstounů a pracovníků OSPOD.
Diplomová práce se opírá o teoretická východiska, která jsou velice podrobně analyzována ve vztahu
k novelizaci zákonů v České republice s porovnáním sytému péče o děti dle Velké Británie, neboť náš
systém vychází z anglického vzoru zákona.
Diplomová práce je členěna na do 10 kapitol ( 1- 4 kapitola teoretická část, kapitola 5-10 praktická
část). Dále obsahuje velice podrobně zpracovanou část, přepis polostrukturovaných rozhovorů s
respondenty, včetně analýz a komentářů ke zjištěním výsledkům výzkumného šetření. Práce
obsahuje diskusi a závěr, který se vztahuje k teoretickým východiskům uvedených v teoretické části
práce.

Teoretická část se zabývá historií náhradní rodinné péče, práv dítěte, právním rámcem náhradní
rodinné péče v České republice, kde jsou i popsány mezinárodní dokumenty, které jsou důležité
pro vznik legislativních norem v ČR. Velmi podrobně jsou analyzovány současné platné právní
normy ve vztahu k postavení pěstounských rodin a ochrany práv dětí, které jsou podloženy
aktuálními statistickými údaji z MPSV.

Studentka v teoretické části také představuje jiné formy

náhradní rodinné péče. V poslední kapitole teoretické části jsou představené hlavní principy
náhradní rodinné péče ve Velké Británií.
Praktická část je zaměřena na zjištění, zda nový občanský zákoník, zákon o sociálně – právní
ochraně dětí a zákon o rodině pozitivně obohatil a v nesl do praxe očekávanou sourodost a
přehlednost, pro pracovníky a i pěstouny. Cílem bylo zmapovat obsah změn v zákoně o sociálně
– právní ochraně dětí, zákona o rodině a nového občanského zákoníku v literatuře, odborných
článcích a jiných zdrojích. Dále zmapovat život pěstounů, jak novelizace ovlivnila život pěstounů a
sociálních pracovnic; Zmapovat a shrnout silné a slabé stránky současného systému v ČR.
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Studentka zvolila metodu kvalitativního výzkumu, polostruktorované rozvory u dvou cílových
skupin respondentů (sociální pracovnice a pěstouni). Oceňuji u studentky přípravu na rozhovory
s respondenty a také zpracování zjištěných výsledků rozhovorů vzhledem ke stanoveným
hypotézám (předem stanovené výzkumné otázky). Cílem nebylo vytvářet nové teorie, ale zjištění
poznatků z praxe práce sociálního pracovníka a úskalí pěstounských rodin. Praktická část práce
může sloužit k doporučení správné praxe v sociálně právní ochraně dítěte a interpretaci
současných změn fungujících v praxi.

V diskusi jsou rozebrány jednotlivé stanovené hypotézy, které jsou konfrontovány s výsledky
výzkumu. Studentka dále shrnula u jednotlivých skupin slabé a silné stránky současného
systému, které vždy podložila odbornou literaturou. Diplomová práce obsahuje i doporučení pro
praxi. V závěru jsou shrnuty výsledky šetření s hodnocením studentky.
Diplomová práce je po formální stránce velmi dobře zpracovaná. Studentka použila dostupnou
literaturu vztahující k tématu své práce.

Závěr
Studentka prokázala ve své diplomové práci samostatnost a schopnost propojovat teoretická
východiska s praktickým využitím v oblasti Náhradní rodinné péče o ohrožené děti. Diplomová
práce přináší celospolečenský pohled na péči o ohrožené děti, z hlediska historického vývoje až
do současnosti. Svým průzkumem odhalila slabé a silné stránky v současného legislativním
nastavení o ohrožené děti. Studentka správně odhalila problematiku sociálních pracovníků
OSPOD, kteří jsou značně přetíženi administrativními úkony a často nemají dostatek časového
prostoru na klienty. S tím souvisí i nízký počet těchto pracovníků na OSPOD s porovnáním
s Velkou Británií. Je tedy důležité, aby každá legislativní změna také reagovala na přímou praxi
sociálních pracovníků OSPOD.

Hodnocení: výborně

Otázky k obhajobě
Jaké změny by studentka navrhovala v praxi sociálních pracovníků OSPOD ?
V kterých oblastech je třeba změnit současnou platnou legislativu, aby mohla být vykonávána
dobrá praxe sociálních pracovníků OSPOD ?
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