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Autorka, Michaela Pitáková, se ve své bakalářské práci zaměřuje na problematiku péče o děti 
batolecího věku cizími osobami v roli chůvy. Uvedený trend ve výchově dětí je v naší společnosti 
poměrně novým jevem a i když se aktuálně jedná o relativně rozšířený způsob řešení situace 
vytížených rodičů malých dětí, v odborné literatuře je téma babysittingu zatím takřka opomíjeno. 
Autorka svou prací tuto absenci do jisté míry zmírňuje. 

Bakalářská práce je členěna do dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část je 
strukturována do šesti kapitol. V první z nich se autorka zaměřuje na specifika batolecího a 
předškolního věku dětí, druhá je věnována otázce péče o dítě cizí osobou v roli chůvy, včetně 
přínosu i rizik, jež s sebou dané řešení přináší. Třetí kapitola se stručně zabývá problematikou 
výchovy á ve čtvrté kapitole je prezentován souhrn praktických zkušeností získaných autorčinou 
osobní zkůšeností s větším počtem rodin a také na základě rozhovorů dalších osob v roli chův dětí 
daného věku. Empirická část, která tvoří samostatnou pátou kapitolu, obsahuje několik stručných 
kazuistik dětí a jejich rodin a popis způsobu práce s těmito dětmi, včetně výchovných a interakčních 
zásad, které babysitters při péči o děti využívají. Autorka stanovila dvě základní teze, které posléze 
vyhodnocovala na základě získaných dat. V souladu s výsledky následně formuluje souhrn 
základních, prakticky pojatých instrukcí a doporučení, které se jeví jako užitečné při práci 
opatrovatelek dětí batolecího a předškolního věku. Závěr je shrnutím celé práce. 

Struktura předložené práce byla rozvržena logicky. Autorka ve zmíněných kapitolách příliš 
nezabíhá do teoretických fines, jednotlivá podtémata pojímá prakticky, přímo s ohledem na 
problematiku babysitterství. Text práce je kvalitní po stránce gramatické i stylistické a je psán velmi 
čtivě. Vzhledem k nedostatku existující relevantní české literatury autorka čerpá často i z méně 
odborných publikací, přičemž odborné časopisecké stati a zahraniční literatura zcela absentují. 
Tento deficit ovšem autorka do značné míry vyvažuje tím, že na mnoha místech textu vychází 
z vlastní bohaté zkušenosti a ze zkušeností svých kolegyň. Uvedené poznatky z vlastní praxe 
autorka zároveň zobecňuje do teoretických zásad. 

~robná výtka se týká také poměrně malého vzorku respondentů. V takovém případě by bylo 
vhodnější využít připravených otázek v dotazníku spíše jako okruhů pro polostrukturované 
rozhovory s dotázanými, které by zároveň umožnily zjistit i další zajímavé souvislosti práce s dětmi 
v rodinách, o kterých autorka na základě svých zkušeností zatím neuvažovala. 

Navzdory některým nedostatkům však tkví přínos předlOŽené práce v jejím praktickém 
-yyužití. Zároveň z ní implicite-Y)'plývá, že chůva není jen "slečnou na hlídání". Je jednak někým, 
koho dítě po určité době vnímá v rámci vzniklého citového vztahu jako dalšíiio člena širší rodiny 
(odtud také časté pojmenování "teta"), jednak další osobou, která je zodpovědná za vývoj a 
výchovu dítěte a kdo se na jeho osobnostním a dovednostním rozvoji velkou měrou podílí. 

Nutno uvést, že předložená práce je svou kvalitou velmi různorodá. Qpon~ntka oceňuje 
<iutorčinu citli"'<l.~t A,s_GbQpnosLZO.hecĎovat praktické zkušenosti do teoretických zásad--CpriiKtiCKy 
v;ýmiillipráce. Na druhé straně práce obsahuje určité slabiny, zejména ve výzkumné rilěťOdologii:
Vzhledemkvyšti uvedenému se v rámcí rozmezí "velmi dobře - dobře" přikláním spíše ke 
kladnějšímu ohodnocení, tj.: 

"velmi dobře" 


