
Katedra sociální práce 

FF UK Praha 

Posudek na bakalářskou práci 

Ilony Lipenské 

Mezigenerační problémy v příbuzenské pěstounské péči 

Cílem práce bylo popsat kvalitu péče, kterou svým vnoučatům poskytují jako 

příbuzenskou pěstounskou péči jejich prarodiče. 

Teoretická část práce čerpá převážně z česky psané odborné literatury k tématu. Jsou 

popsány formy náhradní rodinné péče prováděné v ČR a příslušné právní rámce těchto typů 

péče. Příbuzenská pěstounská péče je poté popsána obecně, i se svými předpokládanými 

přínosy a riziky.  

Vlastní šetření autorky bylo provedeno jako rozhovory s babičkami dětí a samotnými 

dětmi, které jsou u těchto babiček v pěstounské péči. Hlavní výzkumná otázka mířila na 

problémy v PPP, v průběhu šetření autorce vyvstaly ještě další, specifičtější otázky (viz str. 

35).  

Data byla získána od 12 náhradních rodin ze tří krajů v ČR. Věk dospělých 

respondentek varioval mezi 45 až 71 roky, délka pěstounské péče byla minimálně 18 měsíců. 

Také věk dětí se pohyboval v širokém pásmu mezi 2,5 roku po 17 let. S malými dětmi autorka 

rozhovory pochopitelně nedělala.  

Otázky pro rozhovory byly formulovány záměrně široce a byly otevřené. Odpovědi pak 

autorka kategorizovala pod záhlaví Mezigenerační problémy, Specifika výchovy dětí, Vztah 

mezi rodiči a prarodiči dítěte (zde je pozoruhodný rozdíl v postoji prarodiček k vlastním 

dcerám a ke snachám; i když důvody k předání dítěte do PPP byly v obou skupinách 

obdobné), Možný návrat dítěte do péče biologického rodiče (zde převládá negativní postoj jak 

u dětí, tak u prarodiček), Využívání podpůrných služeb (kde je patrná neochota prarodičů 

školit se na roli, kterou pokládají za přirozenou) a Role OSPOD (zde je pozoruhodné, že 

OSPOD skoro vždy řešil převedení dítěte do PPP až poté, co už dítě nějakou dobu u prarodičů 

žilo) Kvalitativní data jsou prezentována jako excerpta z rozhovorů.    

Citace jsou správné. Práce je srozumitelná, přehledná, gramatika je v pořádku. 

Krátkou verzi práce doporučuji k publikaci ve Fóru sociální práce. 
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