Posudek na rigorózní práci předloženou k obhajobě na katedře psychologie FF
UK v říjnu 2011.
Téma: Pěstounství jako životní cesta
Autorka: Mgr. Markéta Ďurechová
Posuzovatel: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Autorka předkládá k posouzení 163 stran textu včetně seznamu citované odborné literatury +
17 stran příloh. Pro svou práci si zvolila ve společnosti vysoce aktuální téma pěstounství.
Z celého textu je patrný dlouhodobý zájem o problematiku a hluboký vhled do jednotlivých
oblastí pěstounské péče. Teoretická část práce sestává ze 4 kapitol, ve kterých se autorka
věnuje vymezení užívaných pojmů, faktorům, ovlivňujícím funkčnost pěstounské péče, dále
specifikům dětí v pěstounské péči a procesu, kterým každá jednotlivá pěstounská péče
prochází. Popis dynamiky tohoto „procesu vzniku a průběhu pěstounské péče“ považuji
osobně za skutečný přínos posuzované práce. V předloženém textu autorka prokazuje velmi
dobrou orientaci v současných českých i zahraničních zdrojích, mapujících zvolené téma a
dále schopnost s těmito zdroji náležitě pracovat.
V empirické části si klade za cíl analyzovat pěstounství z hlediska prožívání tohoto
významného životního rozhodnutí. Pěstouny podrobuje hloubkovým rozhovorům, a zadává
jim metodu životní křivky. Rozhovory i výsledky projektivní techniky velmi kvalitně
zpracovává a získaná data analyzuje. Domnívám se, že kategorizace výpovědí pěstounů se
skutečně zdařila a nesporně vyžadovala velkou časovou dotaci. Text empirické části práce
má veškeré formální náležitosti. Předložený text bude jistě užitečným materiálem pro ty, kteří
o pěstounství teprve uvažují, ale i pro ty, kteří s pěstouny dlouhodobě pracují či jsou sami
pěstouny.
V rámci obhajoby bych uvítala názor autorky na „ profesionální pěstounství“, které se
v současnosti často diskutuje na odborných fórech, zaměřených na problematiku náhradní
rodinné péče.
Celkově lze shrnout, že předložený text splňuje všechna náročná kritéria rigorózních prací a
lze ho bez dalších výhrad doporučit k obhajobě s kladným hodnocením. Považuji za důležité
dodat, že osobně bych velmi přivítala jeho publikaci.
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