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Srovnání norské a české konstrukce konceptu "dostatečně dobrého rodičovství" u
sociálních pracovníků náhradní rodinné péče
Cílem práce bylo porovnat implicitní normu, kterou v oběma zemích uplatňují sociální
pracovníci při posuzování toho, jak rodiče vykonávají rodičovskou roli vůči svým dětem. Jde
o normu nevyhnutelně širokou, což je dáno tím, že vztah rodič – dítě je interakční fenomén.
Při posuzování konkrétních případů orgány odpovědnými za ochranu dětí je nicméně vždycky
ve hře.
Autorka ve svém empirickém šetření zvolila přístup, který chce vystihnout optimální výkon
rodičovské role pozitivně, tedy jako soubor žádoucích charakteristik rodičovského chování.
Provedla dotazníkové šetření mezi sociálními pracovníky v Norsku a v ČR a doplnila ho ještě
analýzou relevantních dokumentů profilujících v obou zemích adekvátní výkon rodičovské
role. Pokusila se navíc odlišit rozdíly v pojetí dostatečně dobrého rodičovství mezi pracovníky
působícími ve velkých městech a pracovníky působícími v ochraně dětí na obcích. Pokud by
se tématem zabývala dál, stálo by za úvahu i negativní vymezení konceptu, tedy popis
charakteristik chování, které by pracovníci viděli jako důvod k intervenci, případně
k odebrání dítěte z rodiny.
Práce se opírá o dostatečnou rešerši literatury domácí i zahraniční. Kombinuje kvantitativní a
kvalitativní metodologii. Vzorek zkoumaných sociálních pracovníků sice není reprezentativní,
ale výsledky představují přínosnou sondu do problému. Zdá se pravděpodobné, že by
autorkou konstatované rozdíly v pojetí optimální rodičovské role mezi oběma zeměmi mohly
být potvrzeny i v reprezentativní šetření.
Po formální stránce je práce (včetně citací) v pořádku. Některé formulace by mohly být
jednodušší a tím pádem i snadněji srozumitelné.
Krátkou verzi práce doporučuji k publikaci formou článku. Pokud to autorka učiní, doporučuji
doplnit prezentaci výsledků i úvahou o důvodech zjištěných rozdílů mezi konceptem
dostatečně dobrého rodičovství u sociálních pracovníků v Norsku a v ČR.
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