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Jak přijímají biologické děti pěstounů své sourozence v pěstounské péči a
pěstounství svých rodičů
Název práce přesně vyjadřuje její cíl. Šlo tady o pohled biologických dětí na nevlastní
sourozence přidané do rodiny a o pohled na vlastní rodiče v nové roli. Spojeným cílem bylo
popsání očekávaných problémů a úvaha o možnostech, jak jim předcházet.
Obecná část práce se zabývá konceptem rodiny v současné společnosti a
sourozenectvím. Zde bych čekal, že se objeví pojem vazby a citace klasických Bowlbyho děl
dnes dostupných v češtině. Kupodivu tomu tak není. Pasáž o sourozenectví je z tohoto
hlediska vydatnější, zahrnuje víc relevantní novější literatury.
Autorka chvályhodně cituje z anglických pramenů. Ne vždy je však jasné, kde citace
nebo parafráze začíná, a to ani u zdrojů českých. (Např. parafráze začínající na str. 10 se dá
podle zdroje identifikovat až na str.11, tedy na konci sedmého odstavce této parafráze; kdo
zdroj nezná, mohl by předpokládat, že citace se vztahuje jen k poslednímu odstavci nebo
dokonce jen k poslední větě uvedené před citátem na str. 11. ). Někde v textu chybí standardní
odkaz ke zdroji uvedenému na konci práce (např. str. 19 a násl.)
Vlastní autorčino šetření bylo provedeno na souboru pěstounských rodin formou
rozhovorů s matkami-pěstounkami. Struktura otázek rozhovoru je opsána v podkapitlole 6.2,
bylo by však lepší ji uvést v přesně té podobě, v jaké byly otázky používány, a to třeba
v příloze práce. Rozhovory pak byly „kódovány“, tj určité pasáže byly přiřazeny šesti
kategoriím. Podle jednotlivých kategorií jsou pak tříděny relevantní výňatky z rozhovorů,
které tvoří materiálové jádro práce.
Přínosem práce jsou nepochybně kvalitativní souhrny odpovědí z rozhovorů. Ty
poskytují určitý obraz o sourozeneckých vztazích v pěstounských rodinách, i o tom, jak se
v mysli biologického dítěte utváří a mění představa o rodiči, který se věnuje pěstounství.
Práce je napsána srozumitelně a s minimem chyb.
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