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Práce svým tématem patří do oblasti sociální práce - i když je asi na místě 

konstatovat, že autorka sama oborové ukotvení své práce neuvádí. Práce nese hodně 

obecný název „Pěstounská péče“ a je věnována aktuální situaci v pěstounské péči 

v České republice. Jejím hlavním cílem je zmapování přínosů legislativních změn 

pro fungování pěstounské péče. Práce dále zprostředkovává pohled na formy 

náhradní rodinné výchovy a typy náhradní rodinné péče. V teoretické části se práce 

stručně zaměřuje na historii pěstounské péče, její formy, způsoby zprostředkování, a 

to jak u žadatelů, tak i u dětí. Dále se pak věnuje financování pěstounské péče a 

právy a povinnostmi pěstounů, které jsou nově obsažené v rámci dohod o výkonu 

pěstounské péče. V neposlední řadě se práce zabývá také úskalími, která pěstounská 

péče obnáší, a se kterými by měl být pěstoun seznámen již v době před přijetím 

dítěte do pěstounské péče. V praktické části práce je proveden výzkum mezi 

pěstounskými rodinami zaměřený mimo jiné také na hodnocení změn v pěstounské 

péči z jejich pohledu.  

 
Závěr: 

Výsledky vlastní studie jsou shrnuty samostatně, celkový závěr pak respektuje nejen 
informace získané vlastním šetřením, ale i teoretické znalosti studenty. Oceňuji, že je 
v závěru uvedeno též několik praktických doporučení, která by situaci potřebných 
dětí mohla kvalitativně změnit. 
V metodologické části se vyskytují drobné nejasnosti, autorka např. v textu 
nezdůraznila, že pracovala při tvorbě dotazníku s nominálními definicemi. Většina 
nominálních definic vyjadřuje určitý konsensus nebo konvenci ohledně toho, jak má 
být patřičný termín užíván. Hypotéza je v tomto případě predikcí, jelikož v principu 
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říká: nastane-li x, nastane také y → y je předpovězeno na základě x.    Výzkum je 
rázu spíše anketního šetření, než klasického sociologického výzkumu. 
 
         Z hlediska školitele ještě podotýkám, že Zuzana Kašpárková projevovala v 

průběhu našeho setkávání o zvolenou problematiku osobně zaujatý zájem.  Diplomní 

práci  Zuzany Kašpárkové, která splňuje všechny formální i obsahové náležitosti 

 p l n ě  d o p o r u č u j i  k  o b h a j o b ě.                                                                                    

Navrhované hodnocení: B-C podle průběhu obhajoby 
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