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Téma práce považuji za velmi aktuální a v dnešní době potřebné k řešení a diskuzi. Splněným cílem 

práce bylo získat poznatky o tom, jak vypadá pěstounská péče v praxi. Práce je rozdělena na část 

teoretickou a praktickou. Autorka vyjadřuje svůj dlouholetý zájem o tuto problematiku a ráda by 

v budoucnu svou pracovní kariéru směřovala do oblasti náhradní rodinné péče a naplnila svůj život 

něčím, co má opravdu smysl. V teoretické části se autorka systematicky věnuje pěstounské péči, její 

historii, typům, formám pěst. péče / příbuzenská pěst. péče, hostitelská péče,poručnická péče/. 

Správně je věnována pozornost také předpěstounské péči a všem úpravám podle novely Zákona o 

sociálně právní ochraně dětí z roku 2013, což na práci velmi oceňuji. Autorka se také zmiňuje o 

profesionální pěstounské péči na přechodnou dobu. Čtvrtá kapitola se zabývá procesem 

zprostředkování pěst. péče, finančním zajištěním pěst. rodin. Všechny kapitoly jsou přehledné a 

čtenáře dobře uvádějí do problematiky.  Podkapitoly  „Děti vhodné pro pěstounskou péči“, „Převzetí 

dítěte“, „Principy a zásady předání dítěte“, „Úskalí pěst. péče“ atd. jsou  také nosné a zajímavé. 

Kapitola s názvem „Co nového přinesla novela zákona o sociálně právní ochraně dětí „je velmi 

přínosná pro celou práci. Celá teoretická část je srozumitelná, čtivá a za velkou její přednost považuji 

právě zmínky o novele zákona. 

V praktické části byla zvolena metoda rozhovoru přímo se sociální pracovnicí OSPODU, otázky byly 

vhodně nastavené a z rozhovoru vyplývají zajímavá zjištění, dávají prostor pro zamyšlení se nad tímto 

citlivým tématem. Dále byly realizovány 4 rozhovory s pěstounskými rodinami s cílem zjistit, jaké mají 

osobní zkušenosti, jaký mají pohled na současný systém náhradní rodinné péče, co pro ně 

pěstounství znamená, co se pro ně změnilo s novelou zákona. Otázky v rozhovoru byly zdařile 

formulovány a celé rozhovory autorka přesně přepsala do práce. Výsledky jsou velmi zajímavé a 

určitě čtenáře motivují k zamyšlení se nad tímto problémem, protože je stále co vylepšovat, jak 

v oblasti legislativy, tak v přístupu sociálních pracovníků a samotných pěstounů. 

Práce obsahuje poměrně málo citací, je stylisticky na odpovídající úrovni, jednotlivé kapitoly na sebe 

logicky navazují, bylo využito bohaté odborné literatury a internetových zdrojů. 

Nejvíce si cením faktu, že studentka pracovala se současnou platnou legislativou, čtenáře nenásilně a 

poutavě provedla problematikou stále diskutovanou a nutnou řešit. Zajímavé jsou též přílohy 

uvedené v závěru práce. Z práce je znát osobní zainteresovanost a zájem autorky o pěstounskou péči. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE. 

 

Jaký je Váš názor na hostitelskou péči? Jak hodnotíte PP na přechodnou dobu? Jak sama vnímáte 

novelu zákona o soc. právní ochraně dětí? Uveďte argumenty pro a proti. Zhodnoťte úroveň 

finančního zabezpečení  pěstounů u nás. 

 



 

 

   


