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Potřeby rodin s dětmi svěřenými do péče jiné fyzické osoby než rodiče ve správním 

obvodu obce Kralice 

 

 Autorka práce pracuje jako metodička pro oblast sociálně-právní ochrany dětí 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Obecným cílem práce bylo popsat a zhodnotit formu 

náhradní rodinné péče, která je v regionu velmi využívána, přičemž se o ní odborná ani 

politická debata téměř nevede. V úvodních kapitolách je popsána česká historie (pro srovnání 

útržkovitě i německá historie) této formy péče a historický i současný český legislativní 

rámec. Děti svěřené do péče jiné fyzické osoby (bez ohledu na to, zda jde o příbuzné nebo 

biologicky cizí lidi) pokládá autorka za děti znevýhodněné ve srovnání s dětmi, které jsou 

v pěstounské péči. Pečující dospělí v prvním případě nepobírají žádnou odměnu a nemají, 

kromě kontaktu s orgánem SPOD, nárok na žádnou odbornou podporu. Přitom mají stejná 

práva a povinnosti jako pečovatelské rodiny.   

 Statistické údaje obsažené ve 4. kapitole shrnují absolutní počty případů „cizí péče“ na 

území Kralic a Karlovarského kraje. Konstatování, že 10% dětí z Kraslic a okolí je v „cizí 

péči“, je pozoruhodný. Věkové rozložení těchto dětí zde dokumentováno není, data jsou 

uvedena jen pro počty umístěných dětí v letech 2009 až 2013. Není jasné, zda v tabulkách jde 

o počty nově umístněných dětí, nebo o celkové počty dětí, které jsou v této formě péče 

evidovány. (Kdyby šlo o celkové počty evidovaných, nebylo by jich 10%, ale sotva jedno 

procento).   

 Další kapitola předkládá třídění potřeb dětí a krátkou rekapitulaci teorií vztahujících se 

k vazbě mezi dítětem a rodičem. V další kapitole jsou zmíněny sociálně-ekologických přístup 

a teorie sítí. 

 Materiálová část práce chce zmapovat, jak jsou naplňovány potřeby dětí „v cizí péči“, 

jaké jsou problémy v uspokojování těchto potřeb, jak to reflektují orgány SPOD a jak by bylo 

možné problémy odstranit. Výzkumný přístup kombinoval kvalitativní a kvantitativní 

strategii, pro kvantitativní analýzu byly formulovány ověřitelné hypotézy.  

Jako materiál byly použity dokumenty týkající se dětí z vymezené oblasti, tj. 

informace k vyhodnocení situace dítěte (IVSD) a individuální plán ochrany dítěte (IPOD).  

Vzorek tvoří 20 dětí evidovaných na městském úřadě ke konci roku 2013. 

 Vztahy mezi některými proměnnými byly zkoumány pomocí statistických metod. 

Ukázalo se např., že čím je věk dítěte nižší, tím pravděpodobněji bude dítě umisťováno do 

„cizí péče“ kvůli závislosti rodiče na návykových látkách. U některých proměnných se 

autorka omezila jen na třídění prvního stupně prezentované v tabulkách. 

 Závěry jsou vyvozeny zcela korektně a mohou být využity v praxi. 

 Jazykově je práce na velmi dobré úrovni, styl je přiměřený, jasný, práce téměř 

neobsahuje chyby. Tabulky jsou někde popsány zkratkami vysvětlenými v textu. Vysvětlení 

zkratek má být obsaženo v tabulce. 

 

 Doporučuji publikaci práce ve zkrácené podobě ve Fóru sociální práce. 
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