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Uvedená bakalářská práce se zabývá srovnáním jednoho z institutů náhradní rodinné péče, a to 
péče pěstounské na přechodnou dobu v ČR a na Slovensku. Komparativní perspektiva ve výzkumu 
obvykle přináší rozšíření stávajících poznatků, což tato práce nepochybně přinesla. Srovnání dvou 
zemí, které byly součástí jednoho státního uspořádání, je zajímavé tím, že sebou nese úvahy o 
determinantech tvorby politiky.  
 
Cílem bakalářské práce M. Potužníkové je „porovnat systémy pěstounské/profesionální péče na 
přechodnou dobu v České republice a na Slovensku“ (str. 7). Dle konkretizace tohoto cíle ve 
výzkumných otázkách se autorka dále snaží o identifikaci rozdílností nebo podobnosti těchto 
systémů a odhalení příčin těchto rozdílností/podobností.  
 
Základním teoretickým východiskem je institucionální teorie „path-dependancy“ Paula Piersona a 
koncept lidských práce (zejména práv dětí) (str. 11). V případě uvedeného konceptu se domnívám, 
že se jedná spíše o východisko hodnotové, které tvoří širší koncept práce než opravdové 
východisko pro práci, která se zabývá komparací institucionálního nastavení.  
 
Hlavní metodou práce je komparativní analýza, kterou autorka popisuje v kapitole 4. Uvádí hlavní 
metody sběru dat i metodu jejich analýzy, dále jednotky srovnání i srovnávací kritéria. V této 
souvislosti mne napadá, zda zvolená metoda má, dle autorky, nějaká omezení? (otázka 1) 
 
Obsahově je práce strukturována velmi vhodně, po (společném) historickém exkurzu (kap. 6) 
následuje kapitola 7. věnována reformám systému přechodné péče v obou zemích a následně 
podrobnější popis systému v obou zemích dle zvolených kritérií (kapitoly 8., 9.). Kapitola 10. 
obsahuje srovnání obou systémů a kapitola 11. identifikaci a vysvětlení příčin podobností nebo 
odlišností institucionálního nastavení systémů péče na přechodnou dobu. Závěr práce pak shrnuje 
nejvýznamnější zjištění práce.  
 
Bakalářská práce je z hlediska formálního i jazykového na vysoké úrovni. Uvedené zdroje 
odpovídají zaměření práce.    
 
Bakalářskou práce M. Potužníkové doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou výborně.  
 



 

 

 

V rámci obhajoby navrhuji, aby se autorka zamyslela nad tím, který z uvedených systémů 
pěstounské péče na přechodnou dobu (český nebo slovenský) se jí jeví jako vhodnější pro 
samotné pěstouny a zda toto může mít dopad i na samotné děti (otázka 2). 
 
 
 
Praha, 3.6.2016      Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 


