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Květa Fremrová se již ve své bakalářské práci zaměřila na tématiku opuštěných a osiřelých 

dětí, tehdy však ve středu její pozornosti stála ústavní péče, její spektrum, možnosti a limity. 

A již tehdy vyvstala řada dalších otázek, která se k pražským sirotkům a nalezencům vztahuje. 

Na prvním místě se pak jednalo o zjištění, že v ústavní péči neleželo těžiště řešení dané 

problematiky, to se nacházelo v jiných typech péče, především pak v samotných rodinách, ze 

kterých děti pocházely, a dále v pěstounské péči. Protože se téma pražských sirotků jevilo 

jako velmi nosné, došlo k posunu tématiky v diplomové práci u této autorky právě výše 

naznačeným směrem. Autorka však tématiku ústavní péče neopouští, sumarizuje s větším 

nadhledem výsledky svého předchozího bádání a snaží se vyrovnat s řadou otázek, které 

vyvstaly již při velmi přínosné obhajobě práce bakalářské. Jedním ze základních problémů, na 

který autorka narážela a který ji velmi omezoval, je struktura a četnost dochovaných 

pramenů. Pro ústavní péči jich je daleko více, než pro pěstounskou, nemluvě o 

nejfrekventovanější formě postarání o sirotky, kterou bylo, že dítě prostě zůstalo u 

některého z příbuzných. Nicméně i přes tato omezení se podařilo autorce shromáždit řadu 

cenných poznatků k dobově preferované pěstounské péči, především pak k pozoruhodnému 

fenoménu, který byl možná předobrazem pozdějších populárních sos vesniček, a těmi byly 

pěstounské kolonie. Za pozornost by jistě stálo srovnání jak v rámci českých zemí, metropole 

a okresních měst, ale i Předlitavska, resp. okolních států, určitě i srovnání evropské v dané 

době. Nicméně i dosavadní přínos, který Květa Fremrová k dané tématice přinesla, zaslouží 

jistě náležité ocenění. Za velmi cenný považuji i její pokus sumarizovat teoretické dobové 

názory na danou problematiky, zvažující přednosti a zápory rodinné, pěstounské a ústavní 

péče sirotků a opuštěných dětí v průběhu desetiletí. Akcentace ústavní péče po roce 1948 

jistě nikoho nepřekvapí, nicméně rekonstrukce argumentů pro a proti např. pěstounské péče 

je velmi cenným poznáním a s plnou odpovědností mohu říci, že toto téma vzbudilo 

v diskusích v rámci diplomního semináře opravdu živou a podnětnou diskusi, patrně proto, 

že se nejedná vůbec o problematiku, která by patřila jen minulosti, naopak její optimální 

řešení se hledá a obtížně nalézá i v současnosti. Stejně tak aktuální je i další otázka, které se 

diplomantka snažila věnovat, a tím je uplatnění a orientace těchto dětí v dospělosti, zařazení 

do společnosti, se všemi handicapy, které jsou objektivní a přetrvávají rovněž napříč 

dekádami, již z podstaty věci. Dnešní domovy Na půli cesty měly své předchůdce a 

promýšlenou problematiku již před 100 lety. Ani tehdy, ani dnes nepanoval v těchto 

otázkách odborný a patrně ani společenský konsensus, nicméně systém sociální péče byl 

reálně nějak nastaven a fungoval.  

Diplomová práce Květy Fremrové nám umožňuje nahlédnout poměrně detailně do řady 

aspektů dané problematiky a je tak nosnou pro poznání nejen historické, ale i obecné. Práce 

splňuje kritéria kladená na práci diplomovou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit 

stupněm výborný. 
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