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Možnosti podpory vztahového zázemí dítěte v dětském

domově

Práce je pozoruhodná zejména tím, že problém zkoumá ze dvou protiběžných
perspektiv- a) pomocí projektivních technik a rozhovorů z pohledu dětí a b) pomocí
rozhovorů s vedoucími pracovníky dětských domovů, které jsou vybrány jako představitelé
dobré praxe. Jde o domovy, v nichž je kontakt mezi dítětem ajeho biologickou rodinou
podporován.
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Jmé připomínky:
Otázky k obhajobě:Co by podle vašeho názoru mohlo napomoci tomu, aby se v práci popisovaná
"dobrá praxe" mohla šířit.
Datum: 5.5.2009
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