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Anonymní odkládání dětí v České republice 

Cílem práce bylo posoudit praxi odkládání dětí do babyboxů, jejichž síť je 

v ČR ve srovnání s Evropou unikátně hustá.  

Práce v obecné části podává velmi stručný historický nástin této praxe, další 

část je věnována alternativám, které jsou v ČR v současnosti k babyboxům k 

dispozici. Stručně je pojednáno o dostupných formách náhradní rodinné péče. Jedna 

kapitola je věnována možnostem prevence.  

V obecné části práce jsou excerpovány základní mezinárodně právní 

dokumenty související s odkládáním dětí včetně kritického vyjádření expertů OSN 

k praxi babyboxů v ČR. Legální způsoby odkládání dětí jsou také popsány ze 

Slovenska, z Polska a z Velké Británie. Není přitom jasné, proč volba autorky padla 

právě na tyto země. Název kapitoly užívá výraz „mechanismy odkládání“, který se 

mně nejeví jako vhodný. 

Faktory vedoucí k odložení dětí jsou stručně nastíněny v kap. 11. Etická 

dilemata spojená s odkládáním dětí jsou načrtnuta v kap. 12. a ilustrována dvěma 

výzkumnými studiemi, jejich předmětem byly vraždy novorozenců.   

Materiálová část práce vychází z ankety, kterou autorka provedla mezi českými 

experty na danou problematiku. V práci jsou uvedeny i jejich stručné životopisy, což 

umožňuje udělat si představu o jejich kompetencích a preferencích. Osnovu pro 

rozhovor tvořilo 8 otázek. Tyto otázky dostatečně pokrývají pole autorčina zájmu. 

Shrnutí výsledků je kvalitativní. Dílčí závěry jsou formulovány podle oborů, v nichž 

oslovení experti působí. Celkové shrnutí výsledků je hodně stručné.   

Styl práce je na některých místech neobratný, v práci je poměrně dost překlepů. 

Práce s prameny je adekvátní. Je využita zahraniční literatura nejen anglická.  

Škoda, že se autorka nepokusila ukázat situaci matek „zblízka“.  Kdyby to 

udělala, možná by se ukázalo lépe než v míněních expertů, co rozhoduje o tom, že 

matka dítě odloží. Takto práce mapuje postoje lidí, kteří se střetávají s důsledky 

rozhodování, před nímž sami nikdy nestáli.   

Návrh hodnocení: velmi dobře 

24. 8. 2014        O. Matoušek 



       

 

 

 

 


