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Aktuálnosť zvolenej témy
Výber témy je aktuálny minimálne v troch rovinách. V prvej ide o reflektovanie odborne uznávaného 
faktu, že deti vyrastajúce v náhradnej (rodinnej i inštitucionálnej) starostlivosti sú sociálne znevýhod-
nené. Hľadanie odpovedí vo vzťahu ku vzdelávaniu je teda namieste. Druhou rovinou je aktuálna sna-
ha (aj) českého ministerstva sociálnych vecí jednak prebrať detské domovy spod gestorovania školské-
ho rezortu a rezortu zdravotníctva, jednak rozšíriť ponuku riešení v náhradnej starostlivosti o krátko-
dobé profesionálne pestúnstvo. Ak by sme o tom uvažovali v kontexte slovenských skúseností, môže 
to byť spojené s výrazným ústupom od „náhradnej výchovy“ k „náhradnej starostlivosti“. Jednoducho, 
že sa viac sústredíme na vytváranie až nadštandardných podmienok pre dieťa, ale nie na obsah práce 
s dieťaťom. Tretia rovina je spojená s faktom, že problematika dieťaťa v náhradnej rodinnej starostli-
vosti a adaptácie dieťaťa na školu je v českom i slovenskom kontexte temer neprebádaná, a to aj na-
priek tomu,  že sa radom iných otázok náhradnej starostlivosti viacerí odborníci zaoberali. 
Dôležité je, že práca vznikla v zlomovom období, že je tu teda v relatívne krátkej budúcnosti možnosť 
porovnať dnes aktuálny systém so systémom, ktorý sa postupne zavádza.

Splnenie cieľov dizertačnej práce
Autorka deklaruje dva základné ciele dizertačnej práce. Ide jednak o teoretické vymedzenie a popis 
problematiky, jednak o rozšírenie poznania problematiky cez vlastný výskum. V najvšeobecnejšej ro-
vine obidva ciele splnila. Nedá mi však pominúť, že kontexty „pedagogických aspektov“ sú v náhrad-
nej starostlivosti natoľko multiodborové, že ich klasifikácia ako pedagogických sa mi zdá zbytočná. A 
to naozaj nespochybňujem ani „význam rodiny v spoločnosti“, ani „motiváciu k prijatiu dieťaťa“. 
Oceňujem spracovanie teoretickej časti práce. Vychádza z relevantných odborných zdrojov a zachytá-
va rozmanitosť pohľadov na riešenie problematiky. Chýba mi v nej trocha väčšia odvaha k niektorým 
odborným názorom zaujať jednoznačnejší kritický postoj, resp. aspoň sa sama seba pýtať (bez ambície 
hľadať  „správnu“ odpoveď).  Tak sa pýtam doktorandky:
1. Neočakávame od náhradných rodín a ich fungovania oveľa viac, ako od rodín „štandardných“? A  

je to v poriadku? „Nezaváňajú“ proklamácie potreby rodiny (najmä pri starších deťoch) trocha  
ideológiou?

2. Súhlasíte s tým, že  umiestnenie dieťaťa postupne do troch náhradných rodín je naozaj  nízky  
počet  umiestnení?  Na  prelome  deväťdesiatych  rokov  (podľa  Bulletinu  Federácie  dětských  
domovov –  FICE v ČSSR) bolo dieťa  vo Fínsku po  troch neúspešných  pokusoch umiestnenia  
v rodine pone-chané v detskom domove. 

Metódy práce
V teoretickej časti autorka vychádzala z literárnej metódy a komparácie názorov, tie som už komento-
val. V empirickej časti sa rozhodla problém „uchopiť“ cez kvalitatívnu metodológiu, hoci si uvedomu-
je jej obmedzenia. Oceňujem nielen toto jej rozhodnutie, ale považujem ho vo vzťahu k tomu, ako vy-
medzila výskumný problém a formulovala výskumné otázky, aj za optimálne riešenie. Predkladateľka 
veľmi dôsledne (až detailne) popisuje svoj postup. S plusmi i mínusmi. Vo vzťahu k výskumnej vzor-
ke i téme mi napadá ešte jedna otázka:
3. Máte dve skupiny náhradných rodín – mnohodetné a málodetné. Ako sa líši motivácia náhradných  

rodičov pre náhradné rodičovstvo? Ako sa líši filozofia výchovy i jej prax v týchto rodinných kon-
šteláciách? 

Schéma postupnosti riešenia definovaných oblastí i ich kontextov, až detailný spôsob spracovania tex-
tov cez ukotvenú teóriu Corbin -Strauss (naviac ručne spracovávanú) i spôsob interpretácie získaných 



výsledkov poukazujú nielen na autorkinu veľmi dobrú odbornú vedeckú pripravenosť, ale (čo považu-
jem v kvalitatívnom výskume za dôležité) i ľudskú zrelosť.
Novosť poznatkov a výsledkov
Bolo by jednoduché, hoci pravdivé, konštatovať, že autorka je u nás vo výskume tejto oblasti priekop-
níčkou a že teda minimálne v kontexte Česka a Slovenska priniesla výsledky nové. Rád by som „vypi-
chol“ niekoľko vecí, ktoré ma zaujali trocha viac. Ide o identifikáciu:

a) tendencie preferovať primárnu socializáciu pred vzdelávaním,
b) rodinného kurikula náhradných rodín,
c) rodinného vzdelávacieho režimu,
d) individuálnej vzdelávacej normy ako výslednice osobných ašpirácií rodičov a vzdelávacieho 

potenciálu dieťaťa.

Význam pre spoločenskú prax a rozvoj vedy
Fakt, že autorka zachytila aktuálny stav v „zlomovom období“, keď zrejme následne dôjde k zásad-
ným zmenám v celom systéme náhradnej starostlivosti, považujeme za veľmi dôležitý. Vytvára tak 
predpoklady na to, aby sa v relatívne krátkej budúcnosti realizoval výskum „transformovanej“ náhrad-
nej starostlivosti. Význam práce by sa ešte zvýšil, keby neostala iba na úrovni akademickej. Keby po-
litická garnitúra neplnila len stranícko –ideologicky poňatý program, ale v budúcnosti prijala aj to, že 
jednou z úloh výskumu v spoločenských vedách je zlepšiť kvalitu života svojich občanov. A o také 
výskumy sa opierala.

Splnenie podmienok
Som presvedčený, že predkladaná práca v celom rozsahu spĺňa požiadavky na tento druh záverečných 
prác. Autorka preukázala, pokiaľ ide o tému,  nielen erudovanosť, ale aj osobnú zainteresovanosť.
Preto odporúčam odborovej komisii, aby jej po úspešnej obhajobe bol priznaný vedecko-akademický 
titul Ph.D v odbore pedagogika.

V Bratislave 14.11. 2012 doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.


