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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Co je hlavní příčinou současného stavu SOS vesniček v ČR?
2. Lze i za stávající situace zlepšit postavení matky-pěstounky v SOS vesničce?
3. Které zásady SOS vesniček považujte stále za aktuální a které nikoli?
4. Jaké jsou hlavní rozpory fungování SOS vesniček s legislativními normami v ČR?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Předložený text si klade za cíl charakterizovat roli pěstounky v SOS dětské vesničce a 
poukázat na její specifika. V jednotlivých kapitolách je tento cíl postupně naplňován, 
v Závěru však postrádám celkové a hlavně hlubší shrnutí současného stavu, pozitiv i negativ
zmiňovaných specifik. 

Autorka prokazuje svoji zevrubnou obeznámenost s praxí SOS vesniček, což práci přidává na 
originalitě i autenticitě, a to včetně kasuistik, které text nejen oživují, ale funkčně ilustrují 
problematické oblasti. Oceňuji snahu udržet reflektující distanci, na druhou stranu je zjevné, 
že řada konfliktních témat, jež autorka nastínila, ji strhává k zaujetí hodnotícího postoje. 

Za nejvýznamnější část práce považuji kapitoly 2 a 3., byť třetí by si zasloužila zevrubnější 
rozpracování. Inspirující je pohled autorky na problém mateřství: otázka identity, proměn
mateřské role, genderu je, zdá se, v kontextu SOS vesniček klíčová, takže i když je autorkou 
spíše slibně naznačena, než zevrubně analyzována, podařilo se jí otevřít zřejmě jeden 
z klíčových pohledů na současnou krizi této formy náhradní rodinné péče. Podobně je nutno 
ocenit upozornění na neujasněné legislativní ukotvení praxe SOS vesniček.

Práce je doplněna zajímavými přílohami, na něž je v textu odkazováno, škoda jen, že ne 
všechny mají odpovídající technickou kvalitu.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře.

V Berouně, dne 9. 7. 2011 _____________________
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	Metody práce
	Obsahová kritéria a přínos práce



