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Bakalářská práce Michaely Macákové se věnuje aktuálnímu tématu pěstounské péče na přechodnou
dobu, přičemž konkrétně se zaměřuje na motivaci osob – pěstounů – k vykonávání této pro stát, resp.
zejména pro děti, které rodiče opustili nebo se o ně nemohou oni ani jejich blízcí postarat, velmi
důležité služby. Pěstounská péče na přechodnou dobu je aktuálním trendem a hojně diskutovaným
meziresortním tématem a zmapování motivace osob k výkonu této poměrně nové služby považuji za
podstatné, už i vzhledem k jejich dosavadnímu celorepublikovému nedostatku.
Samotná bakalářská práce se standardně skládá z části teoretické a empirické. Teoretická část je
rozdělena do dvou kapitol a její celkový rozsah je 19 stran. V kapitole o motivaci se autorka důkladně
věnuje motivaci k pěstounské péči a získané poznatky aplikuje také na pěstounskou péči na
přechodnou dobu. Ve druhé – obsáhlejší – kapitole zaměřené již konkrétně na pěstounskou péči na
přechodnou dobu se mimo jiného věnuje důkladně historii náhradní rodinné péče a zabývá se také
attachmentem a psychickou deprivací, tedy fenoménům stojícím za vznikem pěstounské péče na
přechodnou dobu. Oceňuji také představení výzkumu mapujícího pěstounskou péči na přechodnou
dobu, za jehož realizací stojí sami pěstouni, se kterým je i dále pracováno v praktické části. Teoretická
část je logicky uspořádaná, argumentačně plynulá, doplněná přehlednými tabulkami a adekvátní svým
rozsahem. Autorka zde prokázala schopnost vybrat a strukturovat klíčové informace.
V empirické části, která je kvalitativního charakteru, si autorka stanovuje jako hlavní cíle zmapovat, na
základě dat získaných z polostrukturovaných rozhovorů s pěti osobami – ženami, které jsou
pěstounkami na přechodnou dobu, motivaci k výkonu této služby a shrnout další poznatky týkající se
pěstounek a jím do pěstounské péče na přechodnou dobu svěřených dětí. Formulace druhého cíle
autorkou („částečně zmapovat současný stav PPPD“) může být pro čtenáře vágní, což do jisté míry
dokládá i rozmanitost výzkumných otázek, které jsou samy o sobě velmi zajímavé, ale každá z nich by
si zasloužila hlubší zpracování než se jim v této práci, kde byly spíše marginálními tématy, dostalo.
Odpovědi na tyto otázky však vnímám jako důležitý kontext pro stěžejní cíl práce. K tomu se autorka
propracovala za pomoci metody otevřeného kódování, na jehož základě vymezila 5 kategorií a další
podkategorie, které důkladně a kvalitně rozpracovává. Následně s využitím techniky axiálního
kódování realizovala analýzu, z níž vyplynul teoretický model. Ze zjištěných kategorií vzešla jako
zásadní kategorie „smysluplnost“, jež ovlivňuje druhou hlavní kategorii, kterou autorka označila jako
„kvalitu života“.
Součástí práce je diskuze, kde autorka upozorňuje na limity práce, uvádí tipy na další možné využití a
rozšíření, a rovněž dává do vztahu některá svá zjištění s jinými výzkumnými poznatky. Pro příště bych
doporučila udržení si badatelské nestrannosti k tématu výzkumu, které se v některých místech ztrácí.
Práce obsahuje všechny požadované části včetně příloh, oceňuji zařazení seznamu zkratek, které jsou
v textu často užívány. Požadavky na formální stránku práce jsou splněny, stylistická úroveň práce je na
velmi dobré úrovni. Studentka používá relevantní českou i zahraniční literaturu, citace jsou provedeny
odpovídajícím způsobem.
Práci pokládám na úrovni bakalářského studia za zdařilou. Autorčin přístup k realizaci byl svědomitý,
Michaela pracovala průběžně, pečlivě a samostatně a prokázala analytické a interpretační schopnosti.

Otázka k obhajobě:
1) V práci je uvedeno, že z výzkumu vyplývá nepopiratelnost přínosu PPPD. Jaké jsou podklady
pramenící z předkládaného výzkumu pro toto tvrzení?
2) Práce velmi dobře zpracovává veřejné motivy k vykonávání pěstounské péče na přechodnou
dobu. Jsou neveřejné a skryté motivy obdobným typem výzkumu dle autorky zjistitelné?
Závěr:
Bakalářskou práci Michaely Macákové doporučuji k obhajobě.
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