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Příbuzenská pěstounská péče v Karlovarském kraji 
 

V obecné části práce popisuje autorka příbuzenskou péči na základě domácí i anglicky 

psané literatury ze čtyř perspektiv: z pohledu dítěte, pěstouna, biologického rodiče dítěte a 

sociálního pracovníka. Je také popsán soubor změn, který do prostředí pěstounské péče 

přinesla novela zákona o sociálně právní ochraně dětí. 

 Tato část práce je pojata příkladně komplexně. Je napsaná přehledně, jen někde nejsou 

jasně identifikovány zdroje (odkud je citován Bowlby na str. 11.; odkud je citována Kopecká 

na str. 14), místy ruší stylistické neobratnosti (např. „není možné zabránit problematice 

opakujících se špatných vzorců výchovy v případě přímé linie pěstoun-prarodič – rodič – 

dítě…, str. 25“ ). Výraz case management mohl být nahrazen českým ekvivalentem vedení 

případu (str. 37). 

 Empirická část práce hodnotí stav příbuzenské pěstounské péče v Karlovarském kraji 

na základě kvalitativního průzkumu vedeného šesti dílčími výzkumnými otázkami. Vzorek 

tvořilo sedm pracovnic OSPOD, které se zabývají náhradní rodinnou péči. Což jsou všechny 

pracovnice v kraji pokrývající tuto agendu. Výsledky jsou podány formou kvalitativního 

popisu. I zde se dají najít nejasné formulace, např. že novela zákona o SPOD eliminovala 

problém zneužívání příbuzenské pěstounské péče, přesto však ke zneužívání dále dochází (str. 

47).   

 V odkazech, které jsou v textu, nejde odlišit internetové a neinternetové zdroje. 

 Práce je kvalitní a přínosnou sondou ukazující některé významné aspekty příbuzenské 

pěstounské péče a postoje sociálních pracovnic k příbuzenské pěstounské péči v jednom kraji.    
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