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Autorka Alena Pachlová si vybrala pro svoji diplomovou práci téma jistě zajímavé a potřebné. Jejím 

hlavním cílem bylo zkoumat realitu a možný vývoj a inovace zařízení ZDVOP, určené dětem, které se 

octly v okamžité životní nouzi z důvodu eskalující traumatizace.  

V teoretické části práce autorka popisuje realitu zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči z několika 

kontextů – transformačního a deinstitucionalizačního, zahraničního a legislativního. Okamžitou péči 

rovněž posuzuje v kontextu rodinném a kontextu náhradní rodinné péče s cílem dítě podpořit a 

podpořit a sanovat přirozené prostředí tam, kde je to možné. Z tohoto hlediska se pak autorka dívá 

mj. v empirické části práce, jak a zda se kromě dítěte samotného pracuje i s rodinou za účelem 

dobrého návratu dítěte anebo podpory těch zdravých částí rodinného systému, které dítěti zajistí 

kontakt a částečné bezpečí zprostředkované rodiči a širší rodinou.  

V teoretické části se také autorka zabývá traumatem dítěte, pokud bych chtěla ještě více zpřesnit 

autorčino pojmosloví, bylo by možné užít termín „vývojové trauma“ v odlišení k „traumatu 

situačnímu“, tj náhlému nečekanému, přicházejícímu zvenčí. To, co se mi v práci líbí, kromě snahy o 

důkladný popis jevu, je autorčina snaha o jasné vymezení a odlišení reakce na (vývojové) trauma od 

reakce na běžné stresory. Autorka se snaží o popis na úrovni bio-psycho-sociální. Kromě traumatu, 

které je popisované souhrnným názvem CAN, se autorka zabývá poruchami attachmentu a dívá se na 

různé vývojové vrstvy dětství a to, co s vývojem traumatizace udělá v různých životních fázích.  

Ve třetí kapitole se autorka zabývá možnostmi práce s traumatizovaným dítětem i možnostmi práce 

s rodinou. Tato kapitola tvoří logický přechod k empirické části práce, která se sestává z polořízeného 

rozhovoru s devíti subjekty. V této části práce autorka řeší dva hlavní cíle: Hlavní cíl č. 1: Zmapovat 

poskytovanou péči v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (a čtyři dílčí cíle) a Hlavní cíl č. 2: 

Zjistit, zda dochází k inovaci v péči o děti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (a dva dílčí 

cíle). Jako nástroj autorka zvolila baterii čtyř hlavních otázek větvících se do devíti podotázek.  

Získaná data autorka shrnuje v samostatné kapitole 4.4. Autorčina zjištění považuji za cennou sondu 

do této oblasti. Snad více postrádám k poněkud již stručnému závěru diskusi, jistě by bylo o čem 



v práci dále uvažovat a jistě by bylo zajímavé, kdyby autorka na základě výsledků formulovala svá 

vlastní doporučení.  Mou drobnou výhradou jsou občasné překlepy, práce by si zasloužila ještě jednu 

vrstvu korekturního čtení.  

Závěr: Přes své dvě výhrady práci považuji za slušně zpracovanou, v hodnocení se přikláním spíše 

k velmi dobře, za rozhodující však považuji obhajobu.  

Otázka: Zkuste prosím formulovat svá vlastní doporučení na základě zjištěných skutečností.  
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