
Oponentní posudek na diplomovou práci 
Lenka Rychnovská: 
"Náhradní rodičovská péče v rámci fondu ohrožených děti - Klokánků" 
Diplomová práce Lenky Rychnovské "Náhradní rodičovská péče v rámci fondu 
ohrožených dětí - Klokánků" je zaměřena na problematiku dětí, jejichž výchova a 
vývoj je v jejich biologické rodině ohrožen z důvodů, že se o ně vlastní rodiče 
nemohou starat. Závažnými důvody jsou např. nezájem rodičů o dítě, neschopnost 
poskytnout dítěti dostatečnou péči, soustavné zanedbávání dítěte, popř. jeho týrání, 
dále úmrtí jednoho nebo obou rodičů, zdravotní potíže rodičů, výkon trestu atd. 
Práce je rozdělena na část teoretickou, která je vyčerpávající a věnuje pozornost 
dnešní rodině a rizikům způsobujícím její rozpad. 
Správně je v práci upozorněno na změny v současné společnosti, které mají vliv na 
častější vznik krizí v rodinách a tím způsobují větší ohroženi výchovy a vývoje dětí. 
V tradiční rodině byla větší rodinná soudržnost a vzájemná informovanost o všem. 
V práci se autorka správně zmiňuje z psychologického hlediska o psychické deprivaci 
u dětí, jejichž rodiče je soustavně zanedbávají a které žijí v neustálém (duševním, 
tělesném) ohrožení, popř. jsou svými rodiči týrané. Když jedinec prožije v dětství 
psychickou deprivaci, je narušen po celý ontogenetický vývoj a málokdy se dovede 
ve svém budoucím životě s touto psychickou deprivací vyrovnat, přenáší své 
negativní zkušenosti dále na své děti a jde o škody, které se mohou týkat i dalších 
generací. 
Jde o velmi aktuální problematiku, protože je nutné ohrožené děti umístit tak, aby co 
nejméně osobnostně utrpěly a aby byly přemístěny do co nejlépe odpovídajících 
podmínek, tj. do malých skupin, které co nejvíce modelují rodinu. 
Autorka dále ze své vlastní zkušenosti srovnává fungování Dětských domovů a pobyt 
dítěte v Klokánku. Také se zmiňuje o činnosti FOD. Nezapomíná se zmínit o 
adoptivní péči, pěstounské péči a o SOS dětských vesničkách. 
Teoretická část je přehledně a systematicky zpracována a je dobrým úvodem 
k výzkumu, který práce obsahuje tj: Adaptace dětí v Klokáncfch a motivace 
pečovatelů (dotazníkové šetření pečovatelek v Klokáncich): 
Ve výzkumu je provedena analýza významnosti prace Klokánků pro ohrožené děti. 
Z analýzy vyplývá, že je pro děti pobyt v Klokánku velmi prospěšný, zvláště když se 
o ně starají pečovatelky se silnou motivací, empatií a s osobnostní vyzrálostí. Proto 
je třeba pro práci s dětmi v Klokáncích, aby byl výběr pečovatelek (popř. pečovatelů) 
prováděn s velkou pozorností. Při velkých nárocích na práci pečovatelů není od věci, 
věnovat pozornost ohodnocení jejich práce. V současné době je tato práce 
vzhledem k její náročnosti odměňována nedostatečně. Šetrnost v oblasti péče o tyto 
děti společnosti nevyplácí, protože jen kvalitní pečovatelé mohou do jisté míry 
napravit nedostatečnou péči o děti a tím z hlediska prevence do značné míry ochránit 
v budoucnosti celou společnost. S vyšším oceněním práce pečovatelek, jejich 
důslednější kontrolou kvality péče o děti a již výše zmíněným výběrem 
s odpovídajícími vlastnostmi, schopnostmi a znalostmi je možné snížit riziko 
selhávání dětí v jejich životě. 
Závěr: Diplomová práce Lenky Rychnovské splňuje nároky kladené na 
diplomovou práci a proto doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby a 
navrhuji, aby byla výborně ohodnocena. 
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