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Rozvoj pěstounské péče jako předpoklad deinstitucionalizace 

Volba tématu: 

Téma deinstitucionalizace dětských zařízení je v posledních dvaceti letech velmi 

aktuální evropské téma. U nás se diskutuje už více něž 10 let. Stěžejní rozdíly mezi 

stanovisky jsou v tom, co má nahradit dělají domovy a ústavy. V poslední době se 

stále častěji hovoří o profesionální pěstounské péči jako nejadekvátnějším řešení 

deinstitucionalizace. Tato práce shrnuje posice a argumenty a je v tomto smyslu 

teoretickou úvahou pro širší projekt. 

Struktura práce: 

Práce je sloužená z pěti navzájem logicky propojených částí. První je věnována 

mezinárodnímu a českému právnímu rámci pro deinstitucionalizaci náhradní péče o 

děti. Druhá je věnována popisu praxe pěstounské péče v ČR a problémům s nimiž se 

setkává. V této části autorka popisuje úpravu pěstounské péče a adopce. Třetí a 

čtvrtá část je věnována diskusi o pěstounské péči versus osvojeni a versus ústavy, 

ve kterých autorka uvádí klady a zápory obou přistupů řešení deinstitucionalizace. 

Poslední pátá část shrnuje výsledky účelové sondy (case study) do probtému, 

založené na rozhovorech s pracovníky jednoho ústavu. 

Hodnocení práce: 

V úvodu autorka deklaruje cíl své práce - prokázat, že pěstounská péče, zejména je

li profesionalizovaná. je obecně vzato nejvhodnější nástroj deinstilucionaI. 

Začíná logicky s determinaci mezinárodních a právních dokumentů, které určují 

sociálně právní prostor pro tento proces. Na 12ti stránkách úplně. ale také úsporně, 

tento rámec definuje jak obecně. tak pro každou formu zvlášť. Tím se autorka 

vytvořila dobré .pfedpoIr pro další části sWt práce. 

Druhá část je věnována popisu a diskusi současné situace v ČR. Analyzuje stav 

ústavní péče a pěstounské péče a podrobně se věnuje otázkám plofesni pěstotmské 

péče. Je to kapitola shrnují a provádějící sekundární analýzu toho co se už o 

problému vi. Je úsporně a věcně správně napsaná. 
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Třetí a čtvrtá kapitola jsou stěžejní částí tohoto dílka. V třetí přesvědčivě diskutuje 

výhody a nevýhody pěstounské péče versus adopci ve prospěch pěstounské péče, 

ale přitom nepopírá výhody adopce pro děti v určitých situacích. Diskuse je vedena 

z pozice respektu práv dítěte. tak jak jsou definovány v mezinárodních dokumentech, 

tedy věcně, bez emoci. Podobně diskutuje výhody a nevýhody pěstounské péče 

versus ústavní péči ve prospěch pěstounské péče aniž by popírala, že ústavy budou 

potřebné pro určité skupiny děti i v budoucnu. 

Poslední pátá kapitola je nenáročnou sondou do názoru pracovníků jednoho, zcela 

záměrně vybraného ůstaw - Krajský dětský domov pro děti do 3 let v Karlových 

Varech. Tento DO se pyšní velmi potěšitelnou statistikou umísťování dětí do 

náhradní rodinné péče a návratu do biotogické rodiny. Diskuse byla soustfeděna na 

tři vhodně zvolené okruhy témat: (i) myšlenka deinstitucionalizace, (ii) efektivnost 

organizace péče o děti v DO do 3 let a (iii) spokojenost zaměstnanců se současným 

systémem ústavní výchovy. Základní závěr: myšlenka deinstitucionalizace je dobrá. I 

když se ústavy úplně nezruší, měly by se zmenšit a být rodinného typu. 

V závěrečné části autorka shrnuje, že "v České republice však chybí modely 

pěstounské péče, které by umožnily většímu počtu dětí vyrůstat v rodinném 

prostfedi. Pěstounská péče je u nás pojímána jako dlouhodobé řešení situace dítěte 

a blíží se spíše osvojení. Je tIeba změnit toto pojetí a chápat pěstounskou péči jako 

přelcJenovací lešení krize biologické rodiny, trvající tak dlouho, dokud rodina není 

schopná o své dítě pečovat .. 

Po stránce formální splňuje všechny požadavky na takové práce kladené. Používá 

přiměřeně domácí i jeden pramen zahraniční literatury. Dobfe pracuje s právními 

dokumenty a internetovými zdroji. Používá srozumitelný jazyk a je úsporná ve 

vyjadřováni. Dává pfednost věcným argumentům pled politickými. 

Celkově hodnotím práci jako výbornou. 
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