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Shrnutí bakalářské práce na téma institut pěstounské péče na přechodnou dobu 

(PPPD). Probíhá diskuze o tom, jestli má PPPD sloužit všem dětem, nebo jen 

vybraným skupinám. Jednou z diskutovaných skupin jsou děti s poruchou 

attachmentu (překládá se jako citové pouto, citové přilnutí či vztahová vazba). 

Mají své specifické potřeby a péče o ně je velmi náročná. Autorka hovořila s 

pěstouny na přechodnou dobu i s odborníky. Popisuje poruchu attachmentu 

zevnitř (co prožívá dítě) a zvenčí (co vidí a prožívá okolí dítěte). Představuje 

zjištění svého orientačního výzkumu. Péče a její úskalí, podpora odborníků, 

problémy v systému, reflexe vlastní péče. 
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Průměrný počet katolíků, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby, se v ČR 

odhaduje na 4% populace. Autor a jeho tým předkládají první výzkum svého 

druhu u nás, který mapuje situaci rodin, jež se aktivně účastní života katolické 

církve. Navštívili sedm farností různého typu v ČR. Zaměřili se na dvě oblasti: 

pojetí rodiny a řešení manželských krizí. Jsou to charakteristiky, v nichž se 

obecně předpokládají rozdíly ve srovnání s většinovou populací. Potvrdily se 

předpoklady, že praktikující katolíci častěji uzavírají sňatek, uzavírají ho v 

dřívějším věku, je zde méně rozvodů a malý počet neúplných rodin. Výzkum se 

dále zabýval počtem dětí v katolických rodinách, vzděláním jejich členů a jejich 

názorem na role jednotlivých členů rodiny. Překvapením je, že mezi výzkumným 

vzorkem a průměrem české populace jsou rozdíly velmi markantní. 
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