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„Nejčastější příčiny neúspěchu pěstounské péče České republice před 15 lety a nyní“ 

 

Vzhledem k připravované novele zákona 359/1999 sb., která připravuje podmínky pro 

výrazný rozvoj pěstounské péče u nás, si autorka vybrala téma vysoce aktuální. Navázala a 

rozvinula poznatky vyplývající z již dříve uskutečněných výzkumů. Teoretická část popisuje 

stávající systém náhradní rodinné péče a analyzuje výsledky dvou existujících studií na dané 

téma. Snaží se zachytit změny mezi roky 1996/1997 a 2011, kdy byly studie realizovány.  

 

Práce je svým rozsahem přiměřená a její struktura je vyvážená. Opírá se o cca 40 zdrojů, 

z toho 4 zahraniční studie. Autorka je schopná dobře formulovat svoje názory a východiska, i 

když místy není zcela jasná její schopnost kriticky zhodnotit prameny, které cituje. Např. 

Průšová 2009 – „považuje za riziko pro úspěch PP i nahodilé seznámení žadatelů 

s dítětem…“. Jiné zahraniční studie totiž poukazují na prvotní vzájemné sympatie jako na 

výrazně projektivní prvek. Teoretická část celkově obsahuje dílčí nepřesnosti (např. 

hostitelská péče není zákonem upravená forma NRP).  

 

V praktické části autorka vhodně doplnila zejména aktuální studii MPSV o kvalitativní prvek, 

který postrádá. Přináší zajímavá zjištění do určité míry korespondující s předchozími 

poznatky, ale reflektující aktuální situaci z pohledu pracovnic OSPOD, které jsou v první linii 

práce s pěstounskými rodinami. Autorka velmi precizně analyzovala polostrukturované 

rozhovory a přes interpretační limity, kterých si je vědoma, formulovala trefně hlavní příčiny 

neúspěchu PP, jak je vidí její respondentky – sociání pracovnice OSPOD v Praze zodpovědné 

za náhradní rodinnou péči. Oceňuji kvalitní zpracování výzkumné části.  

 

Navrhuji hodnocení v rozmezí výborně-velmi dobře v návaznosti na kvalitě obhajoby. 

 

Otázka k obhajobě: Jak byste interpretovala výrok vaší respondentky: „Romské děti ,mají‘ 

kleptomanii bez důvodů a pěstoun neví, proč to dítě dělá. Romové nerozeznávají mezi 

soukromým a veřejným vlastnictvím.“? Jak byste s podobným výrokem naložila v roli 

nadřízené této pracovnice? 

 

 

V Praze dne 25.5.2012                                               PhDr.Hana Pazlarová, PhD.  



 

 

 

 

 
 
 


