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Studentka Tereza Böhmová se ve své bakalářské práci věnuje tématu: „Pěstounská péče na
přechodnou dobu se zaměřením na osobu pěstouna“. Jedná se o poměrně nový institut
náhradní rodinné péče. Je proto velice žádoucí se zabývat smyslem tohoto institutu. Též je
třeba se věnovat vhodnému výběru osoby pěstouna a zajištění vhodného „servisu“ pro jeho
práci.
Celá bakalářská práce je pojednána velice komplexně (s přihlédnutím, že se jedná o formát
BP). Studentka využila načerpaných znalostí z odborné literatury i zkušeností získaných
účastí na vzdělávacím programu určenému ke vzdělávání pěstounů na přechodnou dobu,
pracovníků OSPOD a doprovázejících pracovníků.
Jasně a srozumitelně je vysvětlen rozdíl mezi umístěním ohroženého dítěte do ústavní
výchovy a přednostmi, které plynou z využívání pěstounské péče na přechodnou dobu
(poskytnutí rodinné péče dítěti v době, kdy ještě není jeho situace vyřešena).
Značnou pozornost autorka věnuje osobě pěstouna, jeho osobnostním charakteristikám,
životním zkušenostem s akcentem na funkční zvládnutí vlastní rodiny. Kriticky hodnotí
absenci materiálů, které by se věnovaly případům, kdy pěstoun ve výkonu své funkce selhal.
Tyto analyzované případy by pak následně mohly být zdrojem poznání a poučení v systému
dalšího vzdělávání pěstounů.
Za nejcennější považuji vlastní výstupy, postřehy a připomínky k praxi, ke kterým studentka
dospěla vlastním studiem a dalším praktickým poznáním. Pokusit se nahlížet na situaci očima
ohrožených dětí. Zajistit funkční systém vzdělávání pro všechny zúčastněné strany. Zajistit
ošetření rodin pěstounů (nejbližších osob pěstouna).
Lze konstatovat, že bakalářská práce je odborně hodnotná. Studentka tím prokázala znalost
zvolené problematiky.
Použitá literatura je dobře zvolená. Jsou uvedeny zásadní a klíčové publikace. Vše ještě
doplněno o vhodné a aktuální elektronické zdroje.
Autorce doporučuji, aby se zvolenému tématu věnovala i nadále a ještě detailněji ho
rozpracovala v magisterské práci.
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