
 

 

 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Typ posudku: posudek oponentky práce 

Autorka práce: Žaneta Hadrbolcová 

Název práce: Možnosti zvyšování zájmu o pěstounskou péči v České republice 

Autor posudku: Mgr. Kamila Vlčková 
 

 

 

1) Aktuálnost tématu 

Téma pěstounské péče je v současné době velmi aktuální, zejména v návaznosti na novelu zákona 

o sociálně právní ochraně dětí z roku 2013. Autorka se zaměřila na možnosti zvýšení atraktivity 

pěstounství a potažmo na zvýšení počtu pěstounských rodin v České republice, což je v souladu 

s oficiální snahou MPSV a dalších orgánů státní správy dostat co nejvíce dětí z forem institucionální 

výchovy do náhradní rodinné péče. 

  

 

2) Cíle práce, výzkumné otázky a jejich naplnění 

Autorka si stanovila jako hlavní cíl identifikaci důvodů nízkého počtu pěstounských rodin v České 

republice (str. 11). Následně definovala tři podcíle – zjistit motivace stávajících pěstounů, bariéry 

stávající péče a navrhnout opatření, jež by vedla ke zvýšení atraktivnosti pěstounství (str. 11).  

Výzkumné otázky nejsou tak přehledně strukturovány, nicméně odpovídají stanoveným cílům.  

Autorce se uspokojivě podařilo naplnit stanovené cíle. 

 

 

3) Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 

Seminární práce je opřena o koncept rodiny a psychologické teorie (teorie citové vazby a deprivace; 

koncept motivace – Maslowova teorie motivace, teorie motivačních potřeb, teorie získaných potřeb). 

Vybrané teorie jsou zpracovány důkladně a kvalitně.  

Chybí zde však veřejně-politická teorie či koncept. Autorka zmiňuje rodinnou politiku a věnuje se 

roli státu, avšak v teoretické rovině ho úplně pomíjí. Mohla zde vhodně využít veřejně-politický 

přístup, např. skrze vymezení státu, trhu a občanského sektoru jako regulátorů společenského života.   

Naopak oceňuji kapitolu věnovanou hodnotovým východiskům – rodině a solidaritě.  

 

 

4) Metodologie 

Autorka zvolila kvalitativní přístup a uskutečnila celkem devět rozhovorů (sedm s pěstouny a dva 

s odbornými pracovníky). Velmi pozitivně hodnotím zpracování metodologie. Autorka detailně 

popsala, jak provedla výzkum a analyzovala data. Povedlo se jí získat rozmanitý soubor respondentů, 

což jí umožnilo získat dostatek informací pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek.  

 

5) Využití literatury a dat 

Seminární práce je opřena o dostatečné množství odborné literatury. Značnou část však zabírají 

publikace týkající se psychologických teorií a chybí veřejně-politická literatura.  

Autorka pracovala s daty pro Českou republiku, ale schází zahraniční data a alespoň základní 

mezinárodní srovnání.  

 



 

 

 

6) Věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Velmi pozitivně hodnotím skutečnost, že autorka definovala všechny důležité pojmy, s nimiž 

pracovala. Opírala se o dostatečné množství zdrojů a její argumentace byla konzistentní 

a promyšlená.  

 

7) Formální úprava a jazyková stylistika 

Seminární práce se vyznačuje kvalitní formální úpravou a vysokou jazykovou úrovní. Ocenila bych 

o trochu více grafických zpracování, ale jinak nemám v této oblasti žádné výtky.  

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „chvalitebně“. 
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