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Specifické potřeby dětí v pěstounské rodině jako následek raného traumatu
Práce se zabývá tím, jak ovlivňuje potřeby a chování dětí rané trauma, způsobené
nepříznivým chováním biologických rodičů, případně dlouhodobým pobytem v ústavních
zařízeních, a jakou podobu by ideálně mělo mít terapeutické rodičovství, tj. péče o tyto děti
v náhradních rodinách. Teoreticky práce vychází z okruhu Bowlbyho školy a pražské školy
psychické deprivace, zhrnuje základní domácí i cizí literaturu zejména německé provenience.
V obecné části práce jsou přehledně, správně a srozumitelně shrnuty relevantní
teoretické koncepty na základě dostupné literatury. U Maslowovy teorie lidských potřeb (str.
21) a u experimentů Ainsworthové (str. 32) není citován zdroj. Freuda bylo možné citovat
podle českých vydání jeho díla přímo. Koncept vnitřního pracovního modelu (str. 32) mohl
být rozveden víc; naopak výklad týkající se raného psychického vývoje dítěte mohl být pojat
stručněji.
Jádrem práce je kvalitativní výzkumné šetření mezi cíleně vybranými osmi
pěstounkami zaměřené na přípravu pěstounů, na informace o dítěti z doby před příchodem do
náhradní rodiny a na průběh počáteční adaptace dítěte v náhradní rodině. Toto šetření
doplňuje průzkum provedený dotazníkem v organizacích poskytujících podporu pěstounským
rodinám v ČR a detailnější popis přechodového programu pro děti odcházející z ústavů do
pěstounských rodin, který realizuje o.s. Šafrán.
Výsledky empirického šetření jsou shrnuty přiměřeně a vyvozená doporučení pro
transformaci systému péče o ohrožené děti jsou zcela na místě.
Práce je napsaná bez chyb, srozumitelně.
Ve stručné podobě doporučuji práci k publikaci ve Fóru sociální práce.
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