
Evangelická teologická fakulta 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

 
 
Název práce:   Pěstounská péče  

Jméno studenta:  Zuzana Kašpárková  

Vedoucí: PhDr. Vladimír Mašát 
Oponent:  PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.  

Studium: ETF, studijní program: Teologie                             

 
Studentka si vybrala aktuální téma, které je jedním z typických témat v oblasti sociální práce. Navíc 
problematika pěstounské péče je  v posledních letech součástí zásadních transformací náhradní rodinné 
péče.  Tento proces je diskutován jak odborníky, tak i laickou veřejností. Jakkoli je opatrně a pomalu 
připravován, jeho dopady  na dotčené skupiny osob (pěstouni, jejich rodiny a děti v pěstounské péči) 
nejsou ještě zcela zřejmé. Hlavním cílem předkládané diplomové práce je zmapování změn v oblasti 
pěstounské péče v České republice.  
 
Práce je rozdělena na dvě částí – teoretickou a praktickou. Je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe  
navazují.   
 
Moje první poznámka směřuje k názvu diplomové práce: tento by měl být mnohem jasnější, naznačovat 
užší problematiku, kterou se autorka v práci zabývá.   
 
V první, teoretické části, diplomantka prokazuje slušnou znalost historických a legislativních souvislostí 
pojednávané problematiky, detailně se zabývá pěstounskou péčí v ČR, finanční podporou, procesem 
zprostředkování pěstounské péče. Jde o standardně pojatou výkladovou část, jíž dominuje popisný a 
kompilační styl práce, bez vyšší přidané hodnoty. Zajímavější je pouze kapitola 4.7., kde autorka používá 
znaky kritického hodnocení stavu v ČR, uplatňuje vlastní názory, otevírá problematická místa a oživuje 
tak teoretickou část diplomové práce.     
 
Studentka zvolila vhodnou literaturu, vyhledala relevantní internetové zdroje. Moje výtka směřuje 
k absenci rešerše diplomových a bakalářských prací na toto téma, které v posledních letech vznikly na 
katedrách sociální práce různých vysokých škol.   
 
Práce je napsaná kultivovaným jazykem, bez pravopisných chyb, diplomantka dobře argumentuje. Je 
zvládnut akademický styl odkazů i citací.   
 
Nejzávažnější  poznámky směřují k tzv. praktické části práce. Výzkum, který autorka nazývá 
sociologickým výzkumem, prokazuje řadu zásadních pochybení a nedostatků. Studentka uvádí hlavní cíl 
výzkumu: tj. jistit, „jak hodnotí pěstouni změny v oblasti pěstounské péče“ (str. 71). Proces 
operacionalizace však již neproběhl. Chybí výzkumné podotázky, podle kterých jsou stanovovány jednak 
hypotézy výzkumu a jednak tazatelské otázky. Není vůbec jasné, jaká kritéria a indikátory pro posouzení  
ZMĚN z pohledu pěstounů autorka zvolila.  
 „Hypotézy“, které autorka uvádí, nejsou navíc hypotézami. Pojem hypotéza je v odborné literatuře jasně 
definován (= vyjadřuje vztah (korelace) mezi dvěma jevy proměnnými). Jak byl vzorek respondentů 
sestaven?          
Více vysvětlení bych očekávala  i v popisu oslovení a získání respondentů.  
Závěrečná diskuse, opřená o potvrzení nebo vyvrácení „hypotéz“ , tak do značné míry ztrácí na kvalitě a 
validitě. Přesto jsou některé „závěry výzkumu“ čtivé a zajímavé.  
 
Relativně kvalitní je kazuistika, která je uvedená jako příloha diplomové práce.       
 
 



Závěr: 

Teoretická část práce představuje na úrovni magisterského studia slušný standard, konvenčně 
zpracovaný, bez vyšší přidané hodnoty. Studentka prokázala schopnost orientovat se v adekvátních 
zdrojích a shrnout poznatky v diskusi.  Empirická část práce vykazuje některá zásadní pochybení a 
nedostatky, studentka nezvládla přípravu kvantitativního výzkumu, který tak ztratil hodně ze svého 
potenciálu a validity. Oprava těchto nedostatků není možná, musel by být učiněn nový výzkum. 
Vzhledem k těmto nedostatkům je celá, jinak slušná diplomová práce,  NA HRANICI  
OBHAJITELNOSTI  .  

Práci však k obhajobě doporučuji s přihlédnutím  ke slušným akademickým standardům 
teoretické části a celkově citlivého a angažovaného vhledu do pojednávané problematiky.     
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