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V současnosti	 probíhá	 intenzivní odborná	 i	 veřejná	 diskuse	 o	 možnostech	 a	

limitech	 péče	 o	 děti	 útlého	 věku	 v zařízeních typu	 kojeneckého	 ústavu.	 Věnovat	

pozornost	 dětem,	 o	 něž	 je	 pečováno	 v těchto	 zařízeních,	 je	 vhodným	 příspěvkem	

k aktuálnímu	tématu.	Podrobnější	zkoumání může napovědět	víc	o	místě	a	případných	

možnostech	pomoci	dětem	v kojeneckých	ústavech v rámci	systému	péče	o	děti	útlého	

věku.

Autorka	se	v rámci	tohoto	kontextu	zaměřuje	specificky	na	problematiku	vývoje	

dětí	 matek	 s drogovou	 závislostí	 ve	 srovnání	 s dětmi	 bez	 této	 vývojové	 zátěže. I	 zde	

osvědčuje	pohotovost	při	výběru	tématu	práce	tak,	aby	zahrnovala	společensky	aktuální	

a	závažné téma.	V literárně	přehledové	části	snáší	tři	základní	pilíře,	jež	tvoří	východisko	

i	metodu	 její	práce.	Přibližuje	nejprve	problematiku	drogové	závislosti vůbec,	dále	pak	

se	zabývá	drogově	závislými	těhotnými	ženami a	konečně	věnuje	zevrubnou	pozornost	

dětem,	jež	se	těmto	matkám	narodí.	

V dalším	 uceleném přehledu	 podává	 autorka	 přehled	 o	 vývoji	 a	 problematice	

ústavní	péče	o	děti	útlého	věku	v našem	i	světovém	kontextu,	jež	dovádí	do	současnosti.	

Analyzuje	 důvody	 přijetá	 dětí	 do	 ústavní péče	 i	 možnosti	 jejího	 ukončení	 (navazující	

péči,	 zejména	 náhradní	 péči	 rodinnou).	 Konkrétněji předkládá	 situaci	 na	 tomto	 poli

v regionu,	v němž	působí.

Nakonec, jako	 třetí	 komponentu	 literárního	 přehledu	 uvádí	 autorka přehled	

vývojové	 diagnostiky,	 tedy	 okruhu	metod,	 pomocí	 kterých	můžeme	 vývoj	 těchto	 dětí	

sledovat.

Snáší	 tu	 doklady	 z literatury,	 jež	 zahrnuje	 ke	 stovce	 převážně	 tištěných	 a	 ve	

vysoké	 míře	 cizojazyčných	 pramenů.	 Vedle	 klasických	 titulů	 cizí	 i	 naší	 provenience	

k tématu	 (Gesell,	 Matějček,	 Koch	 atd.)	 pracuje	 zejména	 s novější	 a	 novou	 literaturou	

tohoto	 století,	 ve	 značné	míře	 anglicky	 psanou.	 Prokazuje	 tu	 velice	 dobrou	 schopnost	

výběru	 literatury	 i	práce	s ní.	 Její	přehledová	část	 je	výstižná	a	srozumitelná	a	zároveň	

přinášející	podstatné	poznatky	k tématu. Prokazuje	podrobnou	a	 zažitou	znalost	všech	

tří	zmíněných	oblastí	a	výbornou	teoretickou	připravenost	pro	vlastní	výzkumnou	práci.

V empirické	 části	 práce	 hodnotí	 autorka	 diferencovaný	 psychomotorický	 vývoj	

dětí	vyrůstajících	v kojeneckém	ústavu	ve	40.	týdnu	života.	Srovnává	přitom	dvě	skupiny	

dětí:	děti	 zatížené	anamnesticky	drogovou	závislostí	matek	v těhotenství	oproti	dětem	

bez	této	zátěže	(podmínkou	 je,	že	se	děti	narodily	 jako	v zásadě	donošené).	Vždy	šlo	o	

děti,	 jež	 vyrůstaly	 v ústavu	 od	 narození.	 	 Celkový	 vzorek	 čítal	 79	 dětí	 zhruba	 napůl	



chlapců	 a	 dívek,	 přičemž	 47	 z nich	 bylo	 zatíženo	 okolností,	 že	 jejich	 matky	 užívaly	

v těhotenství	 pervitin	 (32	 tedy	 bez	 drogové	 zátěže).	 Za	 zaznamenání	 stojí,	 že	 nebylo	

shledáno	 statisticky	 významného	 rozdílu	 mezi	 oběma	 skupinami	 dětí,	 pokud	 jde	 o	

hodnotu	 jejich	 vývojového	 kvocientu.	 Pozoruhodné	 je	 také	 to,	 že	 průměrná	 hodnota	

vývojového	 kvocientu všech	 vyšetřených	 dětí	 byla	 ještě	 v mezích	 normy.	 Ukazuje	 se	

přece	 jen,	 že	 oproti	 výzkumům	 před	 několika	 desetiletími	 se	 zřejmě	 podmínky	

v kojeneckých	ústavech	(resp.	v jednom	z nich)	přece	jen	zlepšily	ve	směru	humanizace	

a	 že	příkré	odmítání	 těchto	 zařízení	v dnešní	době	nemusí	být	obecně	platné,	 zejména	

v případě	 dětí,	 jež	 by	 jinak	 byly	 zřejmě	 odkázány	 na	 opakovanou	 přechodnou	

pěstounskou	péči.	Při	obhajobě	bych	uvítal	možnost	o	těchto	problémech	společně	– i	na	

podkladě	předložených	nálezů	– hovořit.

Považuji	 tuto	 práci	 za	 zralou,	 teoreticky	 dobře	 podloženou	 a	 prakticky	

dovedenou	k přesvědčivým	závěrům.	Práce	se	může	stát	předmětem	obhajoby	a	za	sebe	

navrhuji	hodnotit	ji	jako	výbornou.
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