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Text posudku:  

 

 Autorka se v bakalářské práci zaměřila na problematiku pěstounské péče.  

Při volbě tématu vycházela  ze zkušeností z vlastního působení v organizaci, která se  zabývá 

podporou pěstounských rodin. Za cíl si  stanovila zmapovat  aktuální legislativní změny 

v oblasti pěstounské péče  a jejich realizaci  v praxi neziskové organizace. 

 V úvodních kapitolách stručně zmínila  některé významné  události  a  změny 

v pojetí  náhradní  rodinné péče  v historických souvislostech. Aktuální pojetí pěstounské péče 

zasadila do kontextu sociálně právní ochrany dětí,.vysvětlila legislativní zakotvení a  formy 

pěstounské péče ,  kompetence  a povinností  zainteresovaných subjektů. Podrobně vysvětlila  

práva a povinnosti  pěstouna, který musí především skýtat záruku  řádné péče o svěřené dítě.  

Neziskové organizace, které splňují zákonné požadavky  na pověření k sociálně právní 

ochraně dětí,  mohou ve stanovených činnostech  zastávat  významnou roli při podpoře  

pěstounů a kontrole průběhu pěstounské péče.  Jejich činnosti, které jsou stanoveny 

v dohodách s pěstouny autorka   charakterizuje jako doprovázení pěstounů, formy metody a 

způsoby realizace dokumentuje na příkladech praxe  konkrétní organizace  Střediska ROSA. 

 Autorka vysvětluje  fáze procesu doprovázení, jejich zaměření s ohledem na  situaci 

a potřeby klientů.  Poukazuje na některé náročné situace, které mohou vyplývat z formálně  

stanovených požadavků  nebo také  ze zásadních změn  jak  v  rodinách biologických  tak i  

pěstounských. 

 Naplňování povinností „doprovázející „ organice a práv pěstounů autorka  

vysvětluje na konkrétních situacích dětí a pěstounů, se kterými se setkala v praxi.  Některá 

řešení  se týkají pouze aktuální situace a autorka se jimi nezabývá v širším kontextu, např. 

setkávání    dítěte s biologickým rodičem a jejich vzájemný vztah.  

 Autorka ukončila práci kapitolou  s názvem „Shrnutí“, v které  vyhodnotila  aktuální 

legislativní změny v oblasti pěstounské péče z pohledu organizace, která se podílí na jejím 

zajištění.  Poukazuje na řadu   problematických   „míst“ a situací, které praxe přináší.   

Aktuální pojetí  a podmínky pro pěstounsku péči celkově  hodnotí jako přínosné,  oceňuje 

zejména prostor pro podporu pěstounů  Postrádám ale  závěrečnou  kapitolu s vyhodnocením 

výsledků a naplnění cíle  předkládané práce. 

 Po obsahové stránce je práce logicky a přehledně strukturovaná, grafická úprava i 

stylistické zpracování jsou na  dobré úrovni. Autorka využila   relevantní a aktuální zdroje, 

odkazy a citace  uvádí v souladu s požadavky. 

 
   



Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Zdůvodnění, závěr: 

 

 Autorka  si pro diplomovou práci zvolila aktuální problematiku. Využila praktické 

zkušeností  a vlastní zpracování práce pojala  také velmi prakticky. Vycházela především  z 

aktuální legislativní úpravy podmínek  a výkonu pěstounské péče,  realizaci dokumentovala 

na příkladech  praxe konkrétní organizace. Upozornila na  problémy se kterými se organizace 

při podpoře a doprovázení pěstounů v praxi setkává, pro návrhy  na  opatření  zůstal prostor 

otevřený. 
 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

Navrhněte opatření k některému  z  problémů při zajišťování pěstounské , na které 

upozorňujete.  

 
 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: C-dobře.  
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