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Přechod dítěte do ústavní péče jako trauma 

Práce má zajímavé téma. Autorka se rozhodla v rámci šetření ve dvou ústavních 

zařízeních pro děti zjišťovat, jak se projevuje trauma přechodu dítěte z rodiny (nebo 

z předchozího krátkodobého pobytu v ústavu jiného druhu) do ústavu, kde je umístěnou na 

dlouhou dobu. Dále se zaměřovala na to, jak dokáže personál těchto zařízení s uvedeným 

traumatem pracovat. Využila rozhovorů s pracovníky, přičemž neuvádí jejich počet, ani 

nepopisuj e rozdíly v odpovědích v rámci jednoho zařízení. V příloze práce j sou otázky 

k rozhovorům, kterých je pouze pět. V přiložených kazuistikách využila také svou přímou 

zkušenost z práce v ústavu, ty však mají spíše ilustrační funkci. Dvě obecné hypotézy, které 

autorka formuluje v úvodu praktické části, mohly být specifičtější. Není totiž pochyb o tom, 

že děti přechodem do ústavu traumatizovány jsou a že jim personál může pomoci trauma 

překonat. 

V teoretické části práce autorka shrnuje základní českou odbornou literaturu, v níž se 

orientuje dobře. Cizí literaturu nevyužila, přestože navštěvovala seminář, kde tato nová 

literatura byla k dispozici. 

Zásadní nedostatek práce představuje přílišné zobecňování v závěrech - autorka ze 

zkušenosti opřené o údaje ze dvou ústavů usuzuje na všechny další ústavy typu dětských 

domovů a ústavů pro děti s postižením. 

Citace literatury jsou jednak nepřesné, někde chybí, někde jsou podivně umístěny před 

citovanou pasáž jako jméno autora a rok publikace - obojí v závorce - ale chybí navázání na 

text a chybí i jasné vyznačení toho, kde citace končí. 

V práci jsou strašlivé gramatické chyby ve shodě přísudku s podmětem, a to 

opakovaně tytéž, takže nemůže jít o překlep (děti nevykazovali, interakce probíhali ... ). Na 

některých místech jsou zkomoleniny (zlobí se na sociální pracovnici, která je odebírají; matka 

ztratila díky dočasné nepříznivé finanční situaci o bydlení; pracuje na malém městě 

vzdálenějšího od dětského domova ... ). Intelekt nemůže být současně podprůměrný a 

současně v pásmu těžké retardace (Kazuistika 3). 

Závěrečná doporučení pro praxi je možné akceptovat, nicméně by se dalo očekávat, že 

takto je zformuluje každý člověk jen trochu zasvěcený do problematiky dítěte v dlouhodobé 

ústavní péči. 
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