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Ve své diplomové práci studentka Žaneta Hadrbolcová řeší téma pěstounské péče, které je vzhledem 

k počtu dětí v ústavní péči v České republice i poslední novelizaci zákona o sociálně právní ochraně 

dětí stále aktuální.  

Hlavní cíl práce „identifikace důvodů nízkého počtu pěstounských rodin v České republice.“ (str. 11) 

je dále dekomponován na tři dílčí podcíle (zjištění motivací stávajících pěstounů, zjištění bariér 

pěstounské péče a návrh změn, které by mohly vést ke zvýšení atraktivnosti pěstounské péče). Cíle i 

podcíle byly v práci naplněny.  

Diplomová práce je členěna na následující části: Úvod, 1. Aktuální situace na poli náhradní rodinné 

péče, 2. Cíle diplomové práce, 3. Výzkumné otázky, 4. Teoretická a hodnotová východiska, 5. Sběr 

a analýza dat, 6. Péče o ohrožené děti v České republice, 7. Pěstounská péče, 8. Výsledky výzkumu 

pěstounské péče, 9. Možnosti zvýšení zájmu o pěstounskou péči, 10. Závěr. Struktura práce je 

přehledná a logická. 

Autorka v práci propojuje teoretická východiska z oblasti sociální politiky (koncepty rodiny a 

jejími funkce) a psychologie (teorie citové vazby, koncept motivace). Na kapitole se projevil 

autorčin zájem o problematiku, kdy větší část pozornosti je směřována ke konceptům motivace. 

V kvalitně zpracované kapitole autorka pracuje s českými i zahraničními autory a s danými 

východisky dále v analytické části cíleně pracuje a prokazuje svou nejen schopnost pracovat s 

odborným textem, ale i reflektovat získané poznatky. Za přínosné považuji i její uvedení 

hodnotových východisek. 

V oblasti metodologie autorka staví na kvalitativním přístupu a realizovala jedenáct rozhovorů, 

z toho sedm s pěstouny a dva s experty. Celá pátá kapitola věnovaná sběru a analýze dat je velmi 

dobře zpracovaná. Oceňuji jak samotný výběr respondentů, tak i jejich počet, který se autorka 

rozhodla v průběhu výzkumu oproti původnímu plánu zvýšit, než došlo k teoretické nasycenosti.  

V dalších částech práce pak autorka přehledně definuje základní pojmy z oblasti náhradní rodinné 



 

 

 

péče, a dále se zaměřuje na pěstounskou péči v České republice. Stěžejní částí práce je osmá 

kapitola, která představuje výsledky analýzy, kdy autorka kombinuje výsledky analýzy rozhovorů. 

Na jejich základě pak navrhuje, jakými způsoby zvýšit jak obecné povědomí o pěstounské péči, tak 

i samotný počet pěstounů. 

Autorka ve své práci prokazuje velmi dobrou stylistickou dovednost, text je správně zformátovaný 

a citace odpovídají normě.  

 

Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na diplomovou práci, 

je vypracována na výborné úrovni. Z výše zmíněných důvodů proto doporučuji práci k obhajobě 

a navrhuji hodnotit jako „výbornou“. 

 

Navrhovaná otázka pro autorku: 

Jaké bariéry pro pěstounskou péči na základě svého výzkumu považujete jako prioritní k řešení? 

Můžete uvést příklad dobré praxe ze zahraničí, jak tyto bariéry překonat? 

 

V Praze dne 24.1. 2017          Ing. Mgr. Olga Angelovská 

                          


