
Posudek vedoucí práce Gabriely Knápkové "Dlouhodobá profesionální 
pěstounská péče jako šance pro traumatizované děti" 

Autorka se své práci zabývá vysoce aktuální otázkou profesionální pěstounské péce. jako 
jednoho z chybějících článků současného českého systému péče o děti vyrústující mimo 
vlastní rodinu. Vychází ze zkušeností získaných v prúbč!1u pobytu v Německu. kde pracovala 
v organizaci zajišťující tuto formu pěstounské péče. Na základě rozhovorú s prufesionálními 
pěstouny mapuje dúležité momenty vzniku a fungování profesionální pěstounské rodiny. 
Nevyhýbá se ani u nás ožehavému tématu kontaktu s biologickou rodinou. 
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Jiné připomínky: 
Celá práce je velmi pečlivě zpracovaná. AutNka přináší precizní přehled sytému péče o ohrožené děti 
v ČR zahrnující i aktuální legislativní iniciativy na tOI11~O poli. Hlouběji se zabývá profesionální 
pěstounskou péčí ajako možný zdroj inspirace přináší německý model. Ocei1uji pokus o v)'Zkumné 
šetření mezi německými profesionálními pěstouny. Přesto2.e v)'zkumný vzorek byl nakonec \'~Imi 
omezený. některá zj ištění jsou zaj ímř1vá. Vzh kdem k l)btížím. které se poj í s real izací rozhovorl:! 
v zahraničí,je možné. domnívám se. tento omezený vzorek v rúrnci bakalál"ské práce akceptovat. 
Přesto právě vzhledem k tomuto faktu navrhuji hodnocení v rozmezí výborně - ve.lmi dobře 
v závislosti na kvalitě obhajoby. 

Otázky k obhajobě: 
I. Formulujte několik hlavních rozdílů mezi běžnou PP,jakjí známe II nás a profesionální PP. 
2. Které prvky vámi popsaného německého modelu byste doporučila k implementaci u nás? 

Datum: 9.9.2009 

Zpracovala: PhDr.Hana Pazlarová. Ph.D. 
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