
I 

 

Příloha 1. Dotazník 

 

Výzkum zkušeností pěstounů na přechodnou dobu  

 

Dobrý den,  

děkuji, že jste se rozhodl/a věnovat několik minut svého času vyplnění následujícího 

dotazníku. Dotazník je určen pro současné i bývalé pěstouny na přechodnou dobu. 

Dotazník obsahuje celkem 12 otázek a jeho vyplnění Vám nebude trvat déle než 10 minut.  

Výkon pěstounské péče na přechodnou dobu je obdivuhodný, ale stejně tak i náročný. Ve 

své práci se zajímám o to, jak zlepšit postavení přechodných pěstounů v systému sociálně-

právní ochrany dětí, proto mohou být Vaše odpovědi podnětem pro zlepšení stávající 

situace tak, aby se počty pěstounů nesnižovaly a abyste mohli vykonávat Vaši profesi 

spokojeněji.  

Tento dotazník je anonymní a bude použit pro účely mé diplomové práce. 

Pokud máte jakékoliv otázky či poznámky, můžete mě kontaktovat na mém e-mailu 

albrechtovak@gmail.com. Ještě jednou Vám děkuji za Váš čas. 

Bc. Kateřina Albrechtová  

 

1. Uveďte Vaše pohlaví  

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď  

• Žena  

• Muž  

 

2. V jakém roce jste začal/a vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu?  

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď  

• 2006–2012 (upřesněte rok)  

• 2013 

• 2014 

• 2015  

• 2016  

• 2017  

• 2018  

• 2019  

• 2020  

 



II 

 

3. Jste v současné době aktivní, případně v kterém roce jste ukončil/a pěstounskou 

péči na přechodnou dobu? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď  

• V současné době jsem aktivním pěstounem na přechodnou dobu.  

• 2006-2012 (prosím upřesněte rok) 

• 2013 

• 2014  

• 2015  

• 2016  

• 2017  

• 2018  

• 2019  

• 2020  

 

4. V jakém kraji/krajích jste vykonával/a PPPD?  

Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí  

• Hlavní město Praha  

• Středočeský kraj  

• Jihočeský kraj  

• Plzeňský kraj  

• Karlovarský kraj  

• Ústecký kraj  

• Liberecký kraj  

• Královehradecký kraj  

• Pardubický kraj  

• Kraj Vysočina  

• Jihomoravský kraj  

• Olomoucký kraj  

• Moravskoslezský kraj  

• Zlínský kraj  

 

5. Uveďte, jak se změnily Vaše náklady na bydlení (nájem + poplatky) od roku 2013 

do roku 2020  

  

6. Kolik dětí jste dosud měl/a v péči?  

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď  

• 0 - čekám na přijetí prvního dítěte do péče  

• 1 



III 

 

• 2 

• 3  

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

• 10 

• Více než 10 - napište prosím celkový počet 

 

7. Ve které organizaci jste absolvoval/a přípravy a jak byste je ohodnotil/a?  

 

8. Kým jste (nebo jste byl/a) doprovázen/a a jak byste toto doprovázení ohodnotil/a?  

 

9. Pokračujete v pěstounské péči na přechodnou dobu nebo jste ji ukončil/a?  

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď  

• Pokračuji a plánuji pokračovat i v budoucnu  

• Pokračuji a uvažuji o ukončení 

Ukončila jsem PPPD a uvažuji o návratu  

• Ukončila jsem PPPD a neplánuji se vracet  

• Jiné – prosím specifikujte  

 

10. Pokud uvažujete nad ukončením PPPD nebo jste PPPD ukončila, uveďte důvod/y 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí  

• Fyzická náročnost, nevyspání 

• Psychická náročnost 

• Výchovné nebo zdravotní problémy dítěte/dětí 

• Finanční obtíže/ nedostatečné finanční ohodnocení 

• Příliš dlouhá péče o dítě 

• Nemožnost vybrat si, o jakou skupinu dětí budu pečovat 

• Malá podpora a pomoc rodiny či okolí 

• Tlak ze strany krajského úřadu 

• Nerespekt k požadované délce regenerace 

• Obava, zda se situace dítěte do roku vyřeší 

• Nedostatek informací či spolupráce s OSPOD nebo doprovázející organizací (uveďte 

konkrétně, co by měl doprovázející pracovník dělat jinak)  

• Jiný důvod – prosím specifikujte  



IV 

 

 

11. Co by se mělo stát, abyste dlouhodobě mohl/a pokračovat ve výkonu PPPD?  

 

12. Pokud byste byl/a ochotný/a poskytnout krátký anonymní rozhovor o Vašich 

zkušenostech s pěstounskou péčí na přechodnou dobu, uveďte prosím kontakt na Vás 

(e-mail či telefonní číslo)  
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Příloha 2. Scénář rozhovoru 

 

Úvod 

• Představení sebe a rozhovoru – důvod, proč je kontaktuji 

• Rozhovor má 5 oblastí, vždy s 1-2 otázkami (oblasti: motivace, finanční 

ohodnocení, psychická náročnost, další péče, zhodnocení), celkem cca 10 otázek 

• Pokud nebudou z jakéhokoliv důvodu chtít odpovídat, nemusí 

• Žádost o ústní souhlas s nahráváním 

• Informace, že v diplomové práci se objeví pouze anonymizované úryvky 

rozhovorů a nahrávky i přepisy celých rozhovorů budou smazány 

 

Motivace 

Co Vás motivovalo k tomu, abyste započal/a výkon PPPD?  

(Jaké byly Vaše důvody pro započetí výkonu PPPD?) 

 

Finanční ohodnocení 

Jaké by bylo ideální finanční ohodnocení, které byste si za výkon PPPD 

představoval/a? 

Jaké by bylo minimální finanční ohodnocení, za které byste vykonával/a PPPD? 

 

Psychická náročnost 

Co je pro Vás při výkonu PPPD psychicky nejnáročnější? 

Co Vám naopak pomáhá vyrovnat se s psychickými těžkostmi výkonu PPPD? 

 

Delší péče 

Máte zkušenost s tím, že by dítě bylo u vás déle než rok? (kolik dětí, jak dlouho?) 

V čem pro Vás byla tato dlouhá péče náročná? 

 

Evaluace instituce 

Naplnila PPPD Vaše představy o jejím výkonu? 

Jak se liší výkon PPPD od toho, jak jste si původně představoval/a? 

 

Závěr 

• Poděkování 

• Rozloučení  

 


