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Je patrné, že autorka zná téma pěstounské péče na přechodnou dobu velmi důvěrně; sama 

je profesionální pěstounkou, a proto je schopna velmi přesně formulovat i definovat základní 

dilemata pěstounské péče na přechodnou dobu. Jako úhel pohledu si vybrala především 

otazníky kolem tohoto druhu péče o děti s poruchou vazby.   

V přehledové  části práce přesvědčivým způsobem definuje základní parametry této formy 

péče, do hloubky se věnuje otázkám attachementu, jeho neuropsychologickým aspektům  a  

poruchám ve vztahu k vazbě. V této souvislosti autorka formuluje základní dilemata 

v otázkách přechodné pěstounské péče ve vztahu k dětem s poruchou attachementu.  

V praktické části práce autorka formuluje tyto výzkumné otázky: 

„ Základní výzkumná otázka, na niž jsem se pokusila najít odpověď, zní: Je přechodná pěstounská 

péče, tak jak je u nás nastavená, u dětí s poruchou vazby vhodná? 

Další otázky pak z té základní vyplývají: Mohou v současné době přechodní pěstouni poskytovat 

adekvátní péči o tyto děti? (emic) Jak by měla dočasná péče o tyto děti ideálně vypadat? (etic)“ 

Autorka dále argumentuje, proč nepracuje s klasickým způsobem s výzkumnými předpoklady. 

Autorka oslovila pět odborníků, kteří se tímto tématem do hloubky zabývají a dále autorka oslovila 

pět přechodných pěstounů.  

Data vyhodnotila metodou tematické analýzy (podle Hendla „proces indentifikace datových vzorců, 

datových konfigurací a témat v kvalitativních datech“).  

Získaná data jsou přehledně prezentována a sama je považuji za významný přínos v oblasti 

přechodné pěstounské péče.  

Autorka kromě závěru práce rozpracovává získané výsledky v diskusi, čímž podtrhuje 

mnohovrstevnatost svého uvažování o dané věci. 



Práce je podepřena adekvátním množstvím i cizojazyčné literatury. Práce je psána přehledným a 

čtivým jazykem. 

Závěr: Tuto práci považuji za důležitý příspěvek k úvahám o přechodné pěstounské péči a jejích 

úskalích v konetextu péče o děti s poruchou vazby. Text svojí úrovní přesahuje nároky na bakalářskou 

práci. 

Navrhuji známku výborně.  

V Praze 10.6. 2019     PhDr. Daniela Vodáčková 


