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Anotace 

Bakalářská práce „Sociální konstrukce pěstounů na přechodnou dobu v českých tištěných 

médiích“ se zaměřuje na to, jak jsou pěstouni na přechodnou dobu konstruováni v českých 

tištěných médiích. Po přijetí novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 

v roce 2013 nastal rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu a pěstouni byli zmiňováni 

v českých médiích. Není však jasné, jak v nich pěstouni vyznívají. Vyznění pěstounů 

v médiích je důležité, protože média mají vliv na společnost, ale i na politické rozhodování 

a přijatá politická opatření často souvisí s tím, jak společnost problematiku vnímá. Pro 

zjištění vyznění pěstounů v médiích je v práci využívána teorie sociální konstrukce cílových 

populací a metodologický přístup kvalitativní obsahové analýzy s kvantitativními prvky. 

Cílem práce bylo identifikovat podobu sociální konstrukce pěstounů na přechodnou dobu 

a její změnu ve stanoveném časovém období. Dalším cílem práce bylo zařadit pěstouny do 

typologie cílových populací a vysvětlit, jak se daná sociální konstrukce projevila na 

distribuci výhod a zátěží pro pěstouny na přechodnou dobu. V práci bylo zjištěno, že 

pěstouni na přechodnou dobu jsou v českých tištěných médiích konstruováni převážně 

pozitivně a dle typologie cílových populací patří do skupiny tzv. Závislých. Jejich sociální 

konstrukce se v čase závažně nezměnila, ale postupně stále více převažovala konstrukce 

pozitivní. Dle identifikace poskytovaných výhod a zátěží pro pěstouny na přechodnou dobu 

lze pozorovat, jak sociální konstrukce pěstounů odpovídá prvkům jejich politického designu.  

 

Annotation 

The bachelor thesis "Social construction of temporary foster parents in the Czech print 

media" focuses on how temporary foster parents are constructed in Czech printed media. 

After the amendment of Act No. 359/1999 Coll. on the socio-legal protection of children in 

2013 there was a development of temporary foster care and foster parents were mentioned 

in the Czech media. However, it is not clear how foster parents sound in them. The message 

of foster parents in the media is important because the media influence society, but also 

political decision-making, and the political measures taken are often related to how society 

perceives the issue. The theory of social construction of target populations and 

methodological approach of qualitative content analysis with quantitative elements is used 

in the work to find out the message of foster parents in the media. The aim of this work was 

to find out the social construction of temporary foster parents and its change in a given time 



 

period. Another goal of the work was to include foster parents in the typology of target 

populations and to explain the manifestation of social construction on the distribution of 

benefits and burdens for temporary foster parents. It was found out that temporary foster 

parents are mainly positively constructed in Czech printed media and belong to the group of 

Dependents according to the typology of target populations. Their social construction did 

not change significantly over time, but positive constructions increasingly prevailed. 

According to the identification of the provided benefits and burdens for temporary foster 

parents, it is possible to observe how the social construction of foster parents corresponds to 

the elements of their political design. 
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Úvod 

V případech, kdy biologická rodina dítěte není funkční a nemůže z nějakého důvodu pečovat 

o své děti, přichází na řadu náhradní rodinná péče. Ta má v České republice mnoho forem. 

Patří mezi ně například osvojení, hostitelství či pěstounská péče (Nožířová, 2012, s. 12-15). 

Pěstounská péče se dělí na dlouhodobou pěstounskou péči (PP) a na pěstounskou péči na 

přechodnou dobu (PPPD). Ve své bakalářské práci se budu zabývat pěstounskou péčí na 

přechodnou dobu, konkrétně těmi, kdo ji vykonávají, pěstouny. 

 

I když pěstounská péče na přechodnou dobu byla v České republice zavedena již v roce 

2006, poměrně dlouho nebyla téměř využívána. Důvodem jejího praktického nevyužívání 

byla nevědomost o PPPD, nedostatek informací, ale také nedostatečná finanční odměna 

a nepřehlednost v poskytování dávek pěstounům na přechodnou dobu. (Nožířová, 2012, 

s. 19-22) Rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu nastal až v roce 2013, kdy proběhla 

reforma systému péče o ohrožené děti. Byla přijata novela zákona č. 359/1999 Sb. 

o sociálně-právní ochraně dětí, která měla za cíl přinést rozvoj náhradní rodinné péče, 

zvýšení podpory pěstounské péče, změnu způsobu přípravy pěstounů, zřízení odlehčovacích 

a podpůrných služeb pro nové i stávající pěstouny, a hlavně hmotné zajištění pěstounské 

péče na přechodnou dobu (MPSV, 2012). Novela zákona přinesla mnoho pozitiv, zároveň 

se však vyskytly i určité problémy spojené s fungováním PPPD. Dle uvedené novely zákona 

pěstouni dostávali finanční odměnu i po dobu, co nepečovali o žádné dítě. Hlavním 

argumentem pro zavedení tohoto opatření byla skutečnost, že pěstouni musí být připraveni 

kdykoliv dítě přijmout. Tato inovace je však někdy kritizována, protože někteří lidé si myslí, 

že pěstouni budou po této inovaci pěstounství vykonávat především kvůli finanční motivaci. 

(Trnková, 2018, s. 94). Na straně druhé, na pěstouny jsou kladeny zvláštní požadavky. Jedná 

se například o připravenost pěstouna kdykoliv přijmout dítě či předat dál, pěstouni musí 

umožňovat kontakt s rodiči či dalšími blízkými osobami a existují i další požadavky 

(Macela, 2013, s. 4). Problémem PPPD je také určení ideálního celkového počtu pěstounů, 

protože to není v současné době nijak stanoveno. 

Je tedy zřejmé, že reforma v roce 2013 velmi pomohla rozvoji PPPD, ale přinesla s sebou 

i určité problémy a nejasnosti, které jsou diskutovány v médiích. 
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Právě zmiňování pěstounů v médiích, mě vedlo k tomu, abych obsah médií prozkoumala 

a zjistila, jak je tato skupina vnímána. V médiích lze totiž nalézt články, kde se o pěstounství 

mluví pozitivně, ale také negativně. Pěstouni čelí kritice kvůli podezření, že přijímají děti 

pouze pro peníze. Vyskytují se i články informující o tom, jak se pěstouni nevhodně chovají 

k dětem nebo, jak je pěstounství lidmi zneužíváno (Trnková, 2018). 

 

Ve své bakalářské práci budu vycházet z teorie sociální konstrukce cílové populace (SKCP) 

autorek Ingram a Schneider.  

Téma konstruování pěstounů na přechodnou dobu v médiích je výzkumně zajímavé, protože 

média mají „již svou existencí a rolí vliv na chování jednotlivce a společnosti, na životní 

styl, dokonce i na politické rozhodování...“ (Jirák a Köpplová, 2003, s. 11). Dle 

prezentovaných názorů a postojů, které se objevují v mediích se vytváří podoba veřejného 

mínění společnosti, které následně může ovlivňovat i politiku na ně zaměřenou. 

Výzkumné cíle  

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jak jsou pěstouni, kteří se věnují pěstounské péči 

na přechodnou dobu, konstruováni v českých tištěných médiích. Ve své práci chci zjistit, 

jaká je sociální konstrukce pěstounů v médiích v České republice v období od roku 2013 do 

roku 2019, a jak se sociální konstrukce pěstounů v tomto období měnila. Toto časové 

rozmezí je stanoveno právě proto, že počátkem roku 2013 proběhla reforma systému péče o 

ohrožené děti, která změnila způsob fungování pěstounství na přechodnou dobu. Dalším 

cílem je zařadit pěstouny na přechodnou dobu do typologie cílových populací dle Ingram 

a Schneider. Také chci v práci zjistit, jak se projevuje sociální konstrukce pěstounů na 

distribuci výhod a zátěží pro pěstouny na přechodnou dobu.  

Výzkumné otázky 

Jaká je sociální konstrukce pěstounů na přechodnou dobu v médiích v ČR a jak se měnila 

v čase? 

K jakému typu cílové populace lze zařadit pěstouny na přechodnou dobu? 

Jak se sociální konstrukce pěstounů na přechodnou dobu projevuje na distribuci výhod 

a zátěží pro pěstouny na přechodnou dobu? 
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1 Teorie sociální konstrukce cílových populací 

Pro dosažení cílů bakalářské práce a k zodpovězení výzkumných otázek využiji teorii 

sociální konstrukce cílových populací (SKCP). Tato teorie byla představena v 80. letech 20. 

století autorkami Helen Ingram a Anne L. Schneider. Teorie SKCP je označována jako 

důležitý politický fenomén, který by se měl využívat při studiu politiky, protože propojuje 

sociální konstrukci určitých jedinců nebo skupin s politikou na ně zaměřenou. 

Prostřednictvím této teorie je možné poskytnout lepší a podrobnější odpovědi na otázku: 

Kdo dostává co, kdy a jak? (Schneider a Ingram, 1993, s. 346). Ale také na další otázky: 

Proč politika, která dokáže mít velký a pozitivní vliv na společnost občas selhává v tom, že 

neřeší důležité problémy, nepodporuje demokratické instituce a zachovává nespravedlnost? 

Proč jsou některým lidem či skupinám poskytovány benefity a někteří jsou trestáni, když by 

si měli být všichni rovni? Proč některé negativně konstruované skupiny dokážou získat větší 

podporu u politiků než pozitivně vnímané skupiny? (Sabatier, 2007, s. 93) 

 

Uvedený teoretický přístup necharakterizuje všechny kontexty tvorby politiky (Sabatier, 

2007, s. 106) a také netvrdí, že existuje pouze jednotná sociální konstrukce (Sabatier, 2007, 

s. 119). SKCP se zabývá rozpoznáváním sdílené charakteristiky, která rozeznává, zda je 

cílová skupina společensky významná a přiřazuje specifické hodnoty, symboly a obrazy této 

charakteristice. Tato teorie má také velký vliv na tvorbu politické agendy a na tzv. design 

politiky (Schneider a Ingram, 1993, s. 334-335). SKCP se zaměřuje na sociálně 

konstruované hodnoty aplikované na cílové populace a také na dopad těchto hodnot na 

společnost a demokracii (Pierce et al., 2014, s. 3). 

1.1 Sociální konstrukce 

Sociální konstrukce poukazuje na kulturní charakteristiku a na obraz určitého jedince nebo 

skupiny ve společnosti, která je ovlivňována politikou. Jedná se o určité stereotypy o skupině 

lidí, které jsou tvořeny historií, politikou, kulturou, socializací nebo třeba médii (Schneider 

a Ingram, 1993, s. 335). Sociální konstrukce se, dle SKCP, dělí na dva typy – pozitivní 

a negativní. Cílová populace je při pozitivní sociální konstrukci obvykle označována jako 

„inteligentní“ nebo „upřímná“, při negativní sociální konstrukci je cílová populace často 

označována jako „hloupá“, „neupřímná“ nebo „sobecká“ (Schneider a Ingram, 1993, s. 335). 
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Sociální konstrukce nemusí být stále stabilní a může se v čase měnit. Výrazně jí může změnit 

právě politický design, který je na populaci zaměřený (Sabatier, 2007, s. 108). Se sociální 

konstrukcí manipulují média, veřejnost i populace sama. Tvoří se nové populace, kterým 

jsou přidělovány nové charakteristiky a obrazy. Zároveň pro staré cílové populace se může 

tvořit také nový obraz či se může měnit (Schneider a Ingram, 1993, s. 342). 

 

Pro zjištění sociální konstrukce populace je nutné provést analýzu, která může mít mnoho 

podob. Data můžeme získat tím, že prostudujeme texty jako jsou například zákony, 

směrnice, proslovy či texty v mediích a poté najdeme určité symboly pro danou cílovou 

populaci. Data můžeme ale také získat z rozhovorů s politiky nebo členy cílové populace či 

z průzkumů veřejného mínění a dalších (Schneider a Ingram, 1993, s. 335). 

1.2 Politický design 

SKCP propojuje sociální konstrukci a politiku spjatou s konkrétní cílovou populací. Sociální 

konstrukce je ovlivňována politickým designem a zároveň ho sama i ovlivňuje. Politický 

design je tvořen dle určitých pravidel. Politici především vláda, dávají prostřednictvím 

politického designu najevo, zda jsou problémy určité populace důležité. Politický design 

může mít dopad na názor veřejnosti, na sociální konstrukci cílových populací, rozdělení 

politických zdrojů moci a na legitimitu systémů (Sabatier, 2007, s. 96-97). Ingram 

a Schneider definují politický design jako obsah veřejné politiky uvedený v politických 

textech či postupech, skrze které se politika zprostředkovává. Zabývá se také následnými 

důsledky, které jsou s obsahem politiky spojené (Schneider a Ingram, 1997).  

 

Existuje devět základních prvků politického designu. Těmi jsou: 1. cílové populace,  

2. vymezení cílů či problémů, které se mají řešit, 3. pravidla, 4. zdůvodnění, 5. předpoklady, 

6. výhody a zátěže, 7. nástroje, 8. implementační struktura a 9. sociální konstrukce. Tyto 

prvky tvoří logickou strukturu politického designu a vedou například k rozdělení výhod pro 

některé populace a zátěží pro jiné (Pierce et al., 2014, s. 6). 

 

Podoba politiky zaměřené na určitou cílovou populaci se liší dle charakteristiky této 

populace. Při tvorbě politiky se přihlíží na politickou moc populace a na její sociální 

konstrukci, které náleží určitý typ politiky. Politická moc cílových populací může být silná 

a slabá. Posuzuje se dle velikosti skupiny, soudržnosti, mobility, bohatství, postavení a dle 
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komunikace s politiky (Sabatier, 2007, s. 101). Politicky mocným populacím politika 

přilepšuje, poskytuje jim výhody, a naopak těm méně mocným politika vytváří zátěže a trestá 

je. Politický design je tedy příznivější k těm, kteří mají politickou moc a mohou ovlivňovat 

politiku pro ně určenou. Naopak upozaďuje ty, kteří nejsou v politice tak aktivní (Sabatier, 

2007, s. 99). Politici se při tvorbě politického designu ohlíží na názory svých voličů. Ti rádi 

vidí, když vláda trestá negativně konstruované populace a poskytuje výhody pozitivně 

konstruovaným populacím (Sabatier, 2007, s. 107). 

 

To, jak zachází politika s jednotlivými populacemi se liší dle vytváření výhod či zátěží, dle 

pozitivních a negativních zdůvodnění, dle toho, zda se uplatňují univerzální pravidla nebo 

pravidla konkrétní a zda se poskytují spíše materiální nebo morální výhody či zátěže. Pokud 

jsou politické nástroje vybírány na základě sociální konstrukce, tak výsledný politický 

design není tolik efektivní a je těžké se dle něj řídit (implementovat ho) (Sabatier, 2007, 

s. 106). 

 

Na druhou stranu politický design může snadno ovlivnit i sociální konstrukci populace. 

Politický design má sociální i politické důsledky. Politika nerozhoduje pouze o tom, jaké 

nástroje použít pro vytvoření politického designu. Politika svým rozhodnutím a chováním 

také ovlivňuje sociální konstrukci populace. Veřejnost pozoruje, jak se politici chovají 

k určité populaci, zda jí chtějí pomoct či ne a tyto aspekty mají vliv na to, jaký si vytvoří 

obraz o této populaci. Politici můžou tímto způsobem i zmanipulovat sociální konstrukci 

populace nebo ji změnit (Sabatier, 2007, s. 94). Z průzkumů je také zjištěno, že populace, 

které jsou podporovány politiky a politickým designem, jsou více politicky aktivní než 

ostatní skupiny se stejnou charakteristikou (Sabatier, 2007, s. 99). 

1.3 Typologie cílových populací 

Na základě kombinace dvou ukazatelů – sociální konstrukce a politické moci, vytvořily 

autorky Ingram a Schneider typologii cílových populací, která popisuje charakter cílových 

populací, ale také výslednou podobu politického designu. 

Jedná se o zvýhodněné, závislé, uzurpátory a devianty. 
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Tab. č. 1 SKCP – Typologie cílových populací 

 

   Zdroj: Schneider a Ingram, 1993, s. 336, přeloženo z AJ autorkou 

 

Zvýhodnění mají pozitivní sociální konstrukci a silnou politickou moc. Jedná se o cílovou 

populaci, která je důležitá v politice i ve společnosti a zaslouží si dobře uspořádaný 

a namířený politický design. Jedná se například o manažery, vědce, staré lidi či rodiny 

s dětmi. V politice obvykle tato populace získává spíše výhody než zátěže. Díky silné 

politické moci je také těmto populacím často umožňováno spolupracovat na jejich 

politickém designu a jsou stále informováni od speciálních agentur o tom, jaké mají nároky 

na výhody. 

 

Závislá populace se vyznačuje pozitivní sociální konstrukcí, ale má slabou politickou moc. 

Pozitivní konstrukci mají většinou kvůli sympatiím nebo lítosti. Patří sem například 

hendikepovaní, rodiny žijící v chudobě, bezdomovci, studenti či děti nebo matky. Kvůli 

jejich slabé politické moci se jim nedostává tolik výhod jako zvýhodněným populacím. Když 

získají nějaké benefity, tak buď nejsou adekvátní k jejich situaci nebo nejsou dobře 

financované. Politici mají k těmto populacím pozitivní vztah – kvůli jejich sociální 

konstrukci, ale pomáhají jim, až když je to opravdu nutné.  
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Uzurpátoři jsou negativně sociálně konstruováni, ale mají silnou politickou moc. Jsou 

vnímáni jako sobečtí, morálně podezřelí a nedůvěryhodní. Získávají benefity, které je ale 

těžké rozpoznat, protože jsou různě schovány v legislativě. To proto, že politici nechtějí být 

spojování s poskytováním výhod negativně vnímaným populacím. Zátěže, jako například 

různé regulace, přijímají také, ale kvůli jejich velké politické moci bývá těžké si jejich 

dodržování vynutit. 

 

Devianti jsou negativně konstruovanou populací se slabou politickou mocí. Do tohoto typu 

patří například teroristi, kriminálníci, ilegální imigranti, drogoví dealeři nebo ti, kteří drogy 

užívají. Přijímají nejvíce zátěží a kvůli jejich slabé moci se nemohou ani nijak bránit. 

Trestání této populace se zamlouvá veřejnosti a politici tak od voličů získávají přízeň. 

(Sabatier, 2007, s. 101-103; Švajlenková, 2019, s. 7; Pierce et al., 2014, s. 5)  

1.4 Média a sociální konstrukce  

Termín médium se používá v mnoha různých odvětvích a oborech. Pro studium sociálních 

věd tento pojem znamená zprostředkovatele určitého sdělení a jedná se tak o médium 

komunikační. Je tím myšlen především tisk, televize, rádio či nová média, pod které spadá 

především internet (Jirák a Köpplová, 2003, s. 15-16). Dle Ingram a Schneider (1993) jsou 

právě média jednou z možností, jak zjistit charakteristiku a rozpoznat stereotypy určité 

cílové populace – tedy určit jejich sociální konstrukci. 

 

V oblasti mediálních studií se uplatňuje teorie sociální konstrukce reality, podle které se 

média velkou měrou podílejí na konstruování reality. Teorie sociální konstrukce reality 

vychází z psychologického poznání, že „lidská komunikace je založena na odkazování 

k významům symbolů, tedy ke světu, který je konstruován v dané společnosti jako společné 

pojetí reality. Toto pojetí je přitom určitým výkladem společnosti a nese hodnoty, které 

v dané společnosti dominují. K této konstruované realitě se pak příslušníci daného 

společenství odkazují jako k platné.“ (Jirák a Köpplová, 2003, s. 165) Média předkládají 

veřejnosti konstruovanou realitu, tedy různé postoje či zdůrazňují nebo naopak upozaďují 

různá témata, a tím veřejnost velmi ovlivňují v utváření názorů či postojů a podílejí se tak 

na konstruování „jejich“ reality. Média mohou ovlivňovat to, jaké zprávy bude veřejnost 

považovat za více či méně důležité. Závisí to například na umístění, kde se článek v tištěných 

novinách vyskytuje nebo na délce článku (Hlásek, 2019, s. 11). Mediální sdělení jsou tedy 
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zpracovávána dle stanovených zásad a tím napovídají publiku, jak si zprávy mají vysvětlit. 

Také se stává, že média vědomě přecházejí některá témata a tím podporují nevědomí 

veřejnosti (McQuail et al., 2016, s. 154). Média také podporují stereotypizaci určitých 

sociálních skupin či stereotypy vytváří. V případech, kdy veřejnost nemá dostatek informací 

o dané sociální skupině, považuje často za pravdivé to, co je vyskytuje v médiích (Hlásek, 

2019, s. 11). 

 

Vznik teorie sociální konstrukce reality inspiroval studium médií a mediální komunikace ke 

zkoumání toho, proč média prezentují právě určitou konstrukci reality. Na to však neexistuje 

jasná odpověď. Jedno z vysvětlení je například takové, že se média snaží vyhovět a podpořit 

jejich vlastníky (Jirák a Köpplová, 2003, s. 166). 

 
Média a jejich prezentace konstrukce reality také souvisí s tvorbou politiky. Mohou ji totiž 

ovlivňovat. Nejvíce je to patrné na začátku politického procesu, kdy se identifikuje problém 

a je uznáván tvůrci politiky. Média hrají však roli i v průběhu celého politického procesu. 

Působí zejména jako prostředník mezi veřejností a politikou (Hlásek, 2019, s. 11). Politika 

není tvořena pouze formálními institucemi nebo politiky, je také tvořena prostřednictvím 

další zúčastněné strany a médií (Jørgensen a Thomsen, 2013). Studiu vztahu politiky s médii 

nebyla věnována taková pozornost. Až v posledních letech se začaly řešit dopady masových 

médií na politickou agendu. Průzkumy ukazují, že masové sdělovací prostředky jsou natolik 

silné, že ovlivňují tvorbu politiky a jejich síla je buď stejná nebo i větší než síla vlády či 

jiných politických aktérů. Bylo také zjištěno, že média nemají takový vliv na regulační či 

legislativní reformy nebo přidělování zdrojů, mají spíše vliv na komunikaci či jednání 

(Bonjour a Schrover, 2015). 
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2 Pěstounská péče na přechodnou dobu 

2.1 Charakteristika pěstounské péče na přechodnou dobu 

Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče. Dělí se na dlouhodobou 

pěstounskou péči a na pěstounskou péči na přechodnou dobu. 

 

Matějček dlouhodobou pěstounskou péči (PP) definuje jako „zvláštní formu státem řízené 

a kontrolované náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje dostatečné hmotné zajištění dítěte 

i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě se svěřuje do péče jedince nebo manželské 

dvojice. Pěstouni mají právo rozhodovat o běžných věcech dítěte, k výkonu mimořádných 

záležitostí žádají souhlas rodičů, případně rozhodnutí za ně vydává soud. O svěření dítěte 

do pěstounské péče rozhoduje soud“ (Matějček, 1999, s. 34-35). Pěstouni pečují o dítě 

v případě, kdy o dítě nemohou z různých důvodů pečovat biologičtí rodiče. Jedná se 

o dočasnou péči do té doby, než se děti předají zpět biologickým rodičům nebo než si je 

někdo osvojí. Pěstounská péče po dobu, kdy je dítě v pěstounské rodině, umožňuje osobní 

styk s biologickými rodiči dítěte (Trnková, 2018, s. 80-81). Současně s umístěním dítěte do 

pěstounské péče by mělo probíhat i odstranění narušených funkcí v biologické rodině (tzv. 

sanace rodiny), aby se dítě mohlo co nejdříve vrátit (Králíčková, 2008, s. 77). Pěstounská 

péče zaniká v době, kdy dítě nabyde plné svéprávnosti, nejčastěji tedy při dosažení 

plnoletosti (Trnková, 2018, s. 86). 

 

Z prvotně vzniklé dlouhodobé pěstounské péče se vyvíjí pěstounská péče na přechodnou 

dobu (PPPD). Tato podoba pěstounské péče vznikla proto, aby bylo méně dětí umisťováno 

do ústavní péče, a aby se pěstounská péče více profesionalizovala. Dítě je umístěno 

v pěstounské rodině pouze na krátkou dobu, nejdéle však na jeden rok (Trnková, 2018, s. 89-

90). Většinou se jedná o děti, u kterých je téměř jisté následné trvalé řešení, např. dlouhodobá 

náhradní péče, návrat do původní rodiny (Zezulová, 2012, s. 174-175) nebo je jasně dané 

časové rozmezí, kdy potřebují péči. 
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„Nejčastěji je PPPD využívána: 

• Pro děti, o které rodič dočasně nemůže pečovat (nemoc, odvykací léčba, výkon trestu) 

• Pro děti, které se ocitly v krizové situaci a umístění do PPPD poskytne čas pro 

ujasnění, zda je možný návrat dítěte do rodiny nebo vyhledání jiné formy náhradní 

rodinné péče 

• Pro děti týrané, opuštěné nebo nalezené, pro které se hledá trvalé řešení 

• Pro děti, jejichž rodiče vyjádřili úmysl předat dítě k osvojení a dosud nebyla 

nalezena vhodná rodina“ (Trnková, 2018, s. 90) 

PPPD by měla omezit umisťování dětí do ústavní péče. Tento cíl je stanoven proto, že 

ústavní péče má mnoho nedostatků. Fond ohrožených dětí (FOD) rozdělil problémy do 

několika skupin. První je problém rozdělení ústavního systému mezi tři rezorty 

(zdravotnictví, školství a práce a sociální věci). To způsobuje například, že děti musí často 

střídat ústavní zařízení a už tříleté dítě vystřídá čtyři zařízení. Personál ve zdravotnických 

zařízeních se velmi často mění a o jedno dítě se v rozmezí tří let může starat i 28 zdravotních 

sester. Další skupinou je nevhodný typ ústavních zařízení v rámci rezortu. To má za následek 

zbytečné diagnostiky dětí bez poruch chování či rozdělování sourozenců. Chybí také 

zařízení pro děti s těžkými poruchami chování, a ty jsou potom vychovávány společně 

s dětmi bez jakýchkoliv poruch chování. Třetí skupinou problému dle FOD je různá úroveň 

péče v zařízení. Rozdíly jsou jak v materiálním vybavení, tak ve způsobu výchovy či počtu 

dětí ve skupinách. Problém je i v personálním obsazení zařízení, často se střídají služby 

a ústavní výchova se tak může jen velmi těžce přiblížit výchově rodinné. Nevhodné 

financování vede k propouštění personálu a spojování výchovných skupin. Mezi další 

problémy patří nepřipravenost dětí na život po odchodu z ústavní péče, dosahování nízkého 

stupně vzdělání, neschopnost navazovat trvalé mezilidské vztahy a další (Chourová, 2010, 

s. 21-23). 

 

O tom, zda bude dítě svěřeno do PPPD rozhoduje soud. Pěstouni, tedy pečující osoby, jsou 

vybírání z evidence osob, do které byli dříve na základě odborného posouzení zařazeni. 

Posuzuje se jejich rodinná situace, bytová a materiální situace, stabilita partnerského vztahu 

či vyrovnání se s životem bez partnera. Berou se v potaz také biologické děti potenciálních 

pěstounů. Už od počátku musí být pěstounské rodiny připravovány na to, že dítě budou 

nejdéle za jeden rok předávat a neměli by se na něj citově upnout. Dětem by ale přitom měli 
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umožnit cítit se bezpečně, poskytnout jim zázemí, lásku i pochopení. (Trnková, 2018, s. 94; 

Zezulová, 2012, s. 174-175) 

 

Ukončení PPPD a přechod dítěte do další péče musí být perfektně naplánovaný a měli by se 

ho účastnit všechny osoby, které se na péči o dítě podílejí (Macela, 2013). PPPD je ukončena 

návratem dítěte zpět k rodičům či jiným příbuzným, přechodem dítěte do jiné náhradní 

rodinné péče či přechodem do ústavních zařízení (MPSV, 2019a). 

 

Dle ročního výkazu o výkonu sociálně právní ochraně dětí MPSV (2019) bylo v roce 2018 

pěstounů na přechodnou dobu 792. Oproti minulým rokům pozorujeme nárůst pěstounů. 

Například v roce 2014 bylo pěstounů na přechodnou dobu pouze 421 (MPSV, 2019d). 

U PPPD se tedy počet pěstounů zvýšil za 4 roky téměř dvojnásobně. Pěstouni na přechodnou 

dobu byli především cizí lidé (789), ale i prarodiče (3). 

Důležitým údajem je také počet dětí v PPPD. V roce 2018 bylo v PPPD 528 dětí. Nejčastěji 

se v jedné pěstounské rodině vyskytuje jedno nebo dvě děti. Existují ale i případy, kde 

pěstounská rodina pečuje o 7 a více dětí.  

PPPD v roce 2018 zanikla především odchodem dítěte do jiné formy náhradní rodinné péče, 

jednalo se o 237 dětí. Nejčastěji děti odešly do osvojení či zpět k rodičům. Konkrétně 35 dětí 

však odešlo do ústavních zařízení (MPSV, 2019a). 

2.2 Vývoj pěstounské péče na přechodnou dobu 

V České republice byla PPPD ustanovena v roce 2006 novelizací zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí. V počátcích, ve svém původním nastavení však nebyla PPPD 

tolik úspěšná. Zákon č. 134/2006 Sb. dal vzniknout nové formě náhradní péče o dítě a snažil 

se tak podpořit alternativu k ústavní výchově dětí. Jeden z hlavních problémů byla však 

nevědomost o PPPD. Sociální pracovníci si ani sami neuměli představit, jak by měla vlastně 

PPPD fungovat a veřejnost PPPD považovala za zbytečnou, protože jim připadala úplně 

stejná jako dlouhodobá pěstounská péče. Kvůli nedostatku informací o této formě náhradní 

rodinné péče tak nebyl ani zájem o to stát se pěstounem na přechodnou dobu (Nožířová, 

2012, s. 19).  

 

PPPD nebyla z těchto důvodů využívanou formou náhradní péče v ČR, na rozdíl od 

zahraničí, kde mají s touto formou péče větší zkušenosti. PPPD je v ostatních zemích spíše 
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pojmenovaná jako profesionální pěstounská péče. V Anglii mají několik typů pěstounské 

péče. Respitní péči, která umožňuje pěstounům až týdenní odpočinek od péče o osvojené 

děti. Emergentní či azylovou pěstounskou péči, kde jsou pěstouni schopni přijmout kdykoliv 

dítě na jednu noc či několik dní. Využívá se to zejména v případech, kdy je nalezeno dítě 

bez domova (Bláhová, 2014, s. 15). V Dánsku či Holandsku existují také různé formy 

krátkodobé pěstounské péče a některé pěstounské rodiny plní roli krizového centra a jsou 

schopné postarat se o děti v akutní nouzové situaci. V Belgii je zavedena pěstounská péče 

do tří let dítěte a nabízí tak krátkodobé řešení rodinné situace (Horáčková, 2015, s. 35-37). 

 

Povědomí o PPPD se ale v ČR v průběhu let měnilo. V roce 2009 k tomu velmi přispěla 

osvěta a projekt manželů Hláskových s názvem Narodit se do rodiny (Nožířová, 2012, s. 19). 

PPPD lze rozdělit na dva hlavní typy, a to na ranou pěstounskou péči a na akutní pěstounskou 

péči. Ten první zmíněný typ se má soustředit na čerstvě narozená miminka, která nemohou 

být se svou biologickou rodinou. Místo toho, aby miminka šla do ústavní péče, svěří se do 

péče pěstounské rodiny. Za akutní pěstounskou péči je považována péče o dítě, které se náhle 

ocitlo bez péče biologické rodiny. Jedná se například o situaci, kdy jeden z rodičů musí do 

vazby, nebo situace, kdy je možné odhadnout časové rozhraní nepřítomnosti rodičů. Tato 

forma náhradní rodinné péče umožňuje dětem strávit přechodný čas v rodinném prostředí 

a vyhnout se tak ústavní péči, (Nožířová, 2012, s. 20-21). 

 

PPPD se postupně stávala více akceptovatelnou, zejména v řadách sociálních pracovníků. 

Problémem ale byl nedostatek pěstounů, a to z důvodu nedostatečného finančního 

ohodnocení pěstounské péče. Pěstouni a děti v PPPD pobírali primárně dávky pěstounské 

péče ze systému státní sociální podpory. Dávky se dělily na ty, na které mělo nárok dítě 

v PPPD, a na které měl nárok pěstoun na přechodnou dobu. Mezi dávky patřil příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte, jehož výše byla stanovena jako 2,3násobek životního minima dítěte 

a dávka byla vyplácena pěstounovi. Další dávkou byla odměna pěstouna, jejíž výše činila 

součin životního minima a koeficientu jedna za každé svěřené dítě. Výše dávky se tak 

pohybovala okolo 3400 Kč za měsíc a byla vyplácena pouze v době, kdy pěstoun pečoval 

alespoň o jedno dítě v PPPD. Dále měl pěstoun nárok na příspěvek při převzetí dítěte. Jeho 

výše byla stanovena dle věku dítěte. Například pro dítě ve věku do 6 let dostal pěstoun 

jednorázově 8000 Kč. Tato dávka měla přispět na věci, které dítě v PPPD potřebuje. Druhou 

jednorázovou dávkou byl příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Tato dávka byla 
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určená pouze pro pěstouny, kteří pečovali v rámci PPPD nejméně o čtyři děti. Výše dávky 

byla však maximálně 100 000 Kč (Skryjová, 2012, s. 46-49). Situace týkající se dávek 

pěstounům na přechodnou dobu nebyla do roku 2013 vůbec přehledná. Pěstouni se neuměli 

zorientovat v tom, o jaké dávky si zažádat, a jak spolupracovat s úředníky. Například 

rodičovský příspěvek pobírali pěstouni pouze v případě, že se starali o dítě celý kalendářní 

měsíc nepřetržitě. Problém nastal tehdy, kdy dítě předávali v polovině měsíce nové rodině 

a příspěvek tak museli vrátit (Nožířová, 2012, s. 22). 

 

Největší rozvoj PPPD nastal s přijetím další novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí 1. 1. 2013. Největší změna oproti předešlé právní úpravě byla ve 

financování pěstounů. Odměna pěstouna na přechodnou dobu od roku 2013 činí 20 000 Kč 

za měsíc, a to i v případě, že pěstoun zrovna nepečuje o žádné dítě nebo pečuje o zdravé dítě 

v PPPD či dítě v prvním stupni závislosti na jiné fyzické osobě. Pečuje-li pěstoun na 

přechodnou dobu o dítě v druhém až čtvrtém stupni závislosti na jiné fyzické osobě, jeho 

odměna se zvyšuje na 24 000 Kč. Současně může pěstoun žádat o dávky státní sociální 

podpory, např. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení či rodičovský příspěvek (Macela, 

2013, s. 11; MPSV, 2019b). 

 

Novela zákona přinesla i další změny, nově upravuje povinnosti a práva pečujících osob. Za 

pečující osoby jsou považování pěstouni, pěstouni na přechodnou dobu nebo například 

poručníci. Pěstounům je poskytovaná péče, aby byli v dobrém psychickém stavu a mohli 

PPPD provádět profesionálně. Změna nastala v pomoci se zajištěním péče při pracovní 

neschopnosti pěstouna, novela stanovuje minimálně 14denní dovolenou pěstouna, kdy bude 

zajištěna péče o svěřené dítě, pěstouni dále mají právo na odbornou pomoc (psychologickou 

či terapeutickou) minimálně jednou za půl roku, mají právo na pomoc při udržování styku 

s biologickými rodiči dítěte, mají také povinnost se vzdělávat v oblasti výchovy a péče 

o dítě, a to minimálně jeden den v roce. A nakonec musí také umožnit sledování průběhu 

pěstounské péče pověřenou osobou (MPSV, 2012). Kontrolu průběhu PPPD má na starosti 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. Sociální pracovníci navštěvují rodiny PPPD 

a sledují především vývoj dítěte, poskytují poradenství či pracují na sanaci biologické rodiny 

dítěte (Skryjová, 2012, s. 50). 

Od roku 2013 MPSV přestalo zprostředkovávat náhradní rodinnou péči (MPSV, 2012), tato 

pravomoc přešla na orgány sociálně-právní ochrany a soudy (MPSV, 2019c). Vznikly 
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dohody o výkonu PPPD, které mají stanovovat nároky pečujících osob. Pečující osoby 

mohou dohodu také kdykoliv vypovědět. 

Tyto dohody se mohou uzavřít na obecním úřadě s rozšířenou působností, na krajském 

úřadě, dále mohou dohodu uzavřít obce či osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí (SPOD). Osoby pověřené k výkonu SPOD mají nové pravomoci. Zajišťují přípravu 

žadatelů o náhradní rodinnou péči, uzavírají s pěstouny dohodu o výkonu pěstounské péče, 

poskytují odbornou pomoc a poradenství náhradním rodičům a jim svěřeným dětem (MPSV, 

2012). 
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3 Metodologie a data 

3.1 Data a jejich sběr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak jsou pěstouni na přechodnou dobu 

konstruováni v českých médiích. Dle Ingram a Schneider (1993) se sociální konstrukce 

cílových populací dá zjistit různými způsoby. Jedním z nich je také studium a analýza 

různorodých textů. Já jsem si vybrala analýzu textů v médiích a soustředím se na obsah 

mediálního sdělení. Inspirovala jsem se článkem Dobiášové a Kotrusové, které se ve svém 

výzkumu o sociální konstrukci neformálních pečovatelů také opírají o teorii SKCP 

a k analýze využívají mediální sdělení, konkrétně tištěné deníky (Dobiášová a Kotrusová, 

2017, s. 27). Analýza dokumentů, mezi které spadají i novinové články, se využívá 

především tehdy, když analyzujeme časově vzdálené události  (Hendl, 2016, s. 132). 

 

Mými primárními daty jsou mediální sdělení v tištěných médiích, a to z toho důvodu, že 

oslovují většinu populace ČR. Téměř 9 z 10 obyvatel ČR čte tištěné tituly (STEMMARK 

a MEDIAN, s. 2-3). Já pracuji s denními tisky v ČR, které čte přibližně 66 % obyvatel ČR 

(STEMMARK a MEDIAN, s. 2-3). Konkrétní denní tisky jsem vybírala dle jejich čtenosti. 

Pro výzkum je důležité, aby tisky měly velký dosah a oslovily velký počet čtenářů 

(Švajlenková, 2019, s. 18). Dle Jiráka a Köpplové (2003) média totiž spoluvytvářejí sociální 

konstrukci dané skupiny či sociální konstrukci reality. Vybrala jsem si proto pět 

nejčtenějších denních tisků v ČR. Těmi jsou dle Unie Vydavatelů za 2. a 3. čtvrtletí roku 

2019 Blesk, MF Dnes, Právo, Aha! a Lidové noviny (STEMMARK a MEDIAN, s. 2-3). 

Patří mezi ně i Sport, který jsem ale kvůli tomu, že není relevantní k tématu pěstounské péče, 

vyřadila. 

 

Deník Blesk je nejčtenější a nejprodávanější celostátní český deník. Jeho vydavatelem je 

Czech News Center, a.s. Deník přináší aktuální české či zahraniční zpravodajství a senzace 

(Unie Vydavatelů, 2020a). Mladá Fronta Dnes je označována jako největší seriózní deník 

v České republice. Spadá pod mediální skupinu Mafra a přináší především aktuální 

zpravodajství a důležité informace (Mafra, 2020a). Právo je celostátní deník, jehož 

vydavatelem je Borgis, a.s. Je označován jako politickospolečenský a jeho obsahem je také 

aktuální zpravodajství (Unie vydavatelů, 2017). Aha! je zpravodajský deník, který se 

zaměřuje na showbyznys. Jeho vydavatelem je také Czech News Center, a.s. Obsahem 
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deníku jsou aktuální informace o politice nebo ze společnosti. Zaměřuje se také na krimi, 

sport či zábavu (Unie vydavatelů, 2020b). Lidové noviny jsou nejstarší vycházející český 

deník, který také spadá pod mediální skupinu Mafra. Je to zpravodajský list, který se 

zaměřuje na politiku, ekonomiku, vzdělání či kulturu (Mafra, 2020b). 

 

Sběr dat byl realizován pomocí programu Newton Media Search. Tento program vyhledá 

všechny zprávy z vybraných tištěných médií dle určitého klíčového slova za stanovené 

časové období.  Pro tento výzkum jsem si stanovila následující kritéria. Zaškrtla jsem pouze 

mnou vybraných pět nejčtenějších tištěných celostátních deníků, tedy Blesk, MF Dnes, 

Právo, Aha! a Lidové noviny. Poté jsem zadala časové období, ve kterém mají být zprávy 

vyhledávány. Zvolila jsem období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019. Toto období jsem si vybrala 

proto, že chci analyzovat pouze mediální sdělení vydané po novele zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, která byla účinná od 1. 1. 2013. Období sedmi let mám 

stanovené proto, abych získala dostatečné množství zpráv a aby analýza měla smysl.  

V posledním kroku jsem si musela stanovit klíčové slovo, dle kterého mají být zprávy 

vyhledávány. Jak jsem zjistila, tak vybrat správné slovo není jednoduché. Potřebuji totiž 

hledat zprávy pouze o pěstounech, nikoli o pěstounské péči, a hlavně se soustředím pouze 

na pěstouny na přechodnou dobu. Zkoušela jsem zadat klíčová slova jako „pěstouni na 

přechodnou dobu“, „profesionální pěstouni“ či „pěstounství“. Nakonec jsem zjistila, že 

nejlepší je zadat klíčové slovo „pěstounská péče na přechodnou dobu“. A to proto, že 

v článcích, kde se o pěstounech mluví, jsou pěstouni označování různým způsobem, ale 

většinou je v nich zmíněná právě pěstounská péče na přechodnou dobu. Článků pod tímto 

klíčovým slovem mi program vyhledal nejvíce. Se zadanými kritérii a stanoveným klíčovým 

slovem mi potom program vyhledal 165 zpráv. Tento počet ale neodpovídá počtu zpráv, 

které jsem analyzovala, protože jsem některé zprávy musela vyřadit. Pro můj výzkum jsem 

potřebovala pouze zprávy, které se týkají přímo pěstounů na přechodnou dobu, a ve kterých 

je s nimi spojená nějaká informace, charakteristika či problematika. Články, které jsem 

analyzovala, musely vést k pozitivnímu či negativnímu zabarvení sociální konstrukce 

pěstounů. Proto jsem si vybrala články obsahující prvky, které sociální konstrukci utvářejí. 

Těmito prvky jsou hodnoty, postoje, ideje či stereotypy. (Švajlenková, 2019, s. 20) Zprávy, 

které jsem vyřadila, měly pouze informační charakter a popisovaly obecně fungování PPPD 

nebo v nich byl popisován příběh dětí a pěstouni na přechodnou dobu byli pouze zmíněni. 

Některé zprávy se také opakovaly nebo obsahovaly pouze informace o dlouhodobých 
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pěstounech nikoli o přechodných pěstounech. Tyto články by byly pro moji analýzu 

zbytečné, protože z nich nemohu identifikovat žádné prvky pro určení sociální konstrukce 

pěstounů na přechodnou dobu. Po vyřazení těchto zpráv počet článku, se kterými jsem 

pracovala, klesl na 100. Tento počet je však stále adekvátní k realizaci mého výzkumu, 

i když budu využívat kvalitativní metody s prvky kvantitativních. Dle výzkumu Lubasové, 

Charváta a Taranzové, který byl publikován v odborném časopisu Psychologie a její 

kontexty, lze při kombinaci těchto dvou metod využít i menší počet analyzovaných textů 

(Lubasová, Charvát a Taranzová, 2019, s. 72). 

 

Za určité omezení mého datového souboru považuji to, že studium mediálních textů je dle 

Ingram a Schneider (1993) pouze jedna z možností, jak zjistit sociální konstrukci cílové 

populace. Těmi dalšími možnými způsoby je např. studium zákonů či rozhovory s politiky 

nebo členy cílových populací. Identifikace sociální konstrukce za použití a analýzy dalších 

dat by mohla zvýšit reliabilitu mých zjištění.  

3.2 Zpracování a analýza dat 

Pro zpracování a analýzu mediálních textů jsem zvolila kvalitativní obsahovou analýzu 

s využitím prvků kvantitativních metod. Kvalitativní obsahová analýza umožňuje zkoumat 

obsahy mediálních sdělení podle různých znaků. Samotný rozbor textů podléhá mnoha 

pravidlům. Obsahová analýza se vyznačuje vysokou mírou strukturovanosti a její lehkou 

ověřitelností (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 103). Tato analýza, někdy také nazývána 

textová analýza, by měla být systematická a objektivní (Hájek, 2014, s. 57-58). Analýze 

textu předchází několik kroků. Nejprve je důležité stanovit výzkumné téma, což je v této 

práci sociální konstrukce pěstounů věnující se PPPD. Následuje operacionalizace 

výzkumného tématu, plánování a organizace. Zde je důležité stanovit si přesněji, jak budeme 

výzkumné téma zkoumat. Jaká média budeme rozebírat, jaké články z těchto médií chceme 

používat, na jaké časové období se budeme soustředit a musíme si specifikovat mediované 

obsahové jednotky. Dále je nutné určit, jaké části médií chceme analyzovat a určit si techniky 

zkoumání textů (Schulz et al., 2004, s. 34-35). Vše se pro přehlednost ideálně zaznamenává 

do záznamového archu (Schulz et al., 2004, s. 38). Po této fázi nastává fáze přípravná 

a ověřovací, v které je nutné si zjistit, zda je vybraná metoda výzkumu vhodná. Další fází je 

sběr samotných dat a poté jejich vyhodnocení (Schulz et al., 2004, s. 31). 
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Ke kvalitativní metodě obsahové analýzy jsem se rozhodla přidat i prvky kvantitativních 

metod. Dle Hendla je možné využít k vyhodnocení textů kromě kvalitativní metody 

i kvantitativní metody obsahové analýzy, a to k získání statistických údajů, např. četností 

výskytu obsahových prvků (Hendl, 2016, s. 133). Vzhledem k tomu, že ve své práci 

analyzuji velký počet článků, zařadím pro přehlednost výsledků i tyto kvantitativní prvky. 

Při realizaci analýzy jsem využívala kódovací knihu a kódovací tabulku, abych poté mohla 

využít kvantitativní metody a znázornit četnosti jednotlivých prvků či změny četností v čase.  

 

Technika, prostřednictvím které text analyzuji se nazývá kódování. Jedná se o systematické 

prohledávání dat, jehož cílem je nalézt pravidelnosti a klasifikovat je. Data poté můžeme 

interpretovat jako celek a nacházet v nich příběh (Hendl, 2016, s. 226). Kódování je 

definováno jako „praktický úkon, při němž mediované obsahy, které chceme analyzovat, 

identifikujeme a zaznamenáváme formou číselných hodnot, tedy kódů.“ (Schulz et al., 2004, 

s. 38). Kódování označuje systém kódů, do kterých je text překládán (Schulz et al., 2004, 

s. 38). Samotný kód označuje symbol, který je přiřazený k určitému úseku dat. Kódy vždy 

musí souviset s výzkumnými otázkami či koncepty práce (Hendl, 2016, s. 228). 

 

Příprava a následná realizace analýzy probíhala dle následujícího postupu. Nejdříve jsem 

pročetla vybrané články, definovala a pojmenovala jednotlivé proměnné a kategorie. 

Vytvořila jsem si kódovací knihu, kde mám jednotlivé proměnné a kategorie jasně 

stanovené. Dle Trampoty a Vojtěchovské se k analýze dat má využívat manuál, kde jsou 

sepsané proměnné, jejich kategorie a přiřazené číselné kódy. Kódovači se dle tohoto 

manuálu po celu dobu analýzy řídí (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 107). V kódovací 

knize jsem si stanovila dva typy proměnných – identifikační a analytické. Identifikační 

proměnné jsou takové, které použiji pro statistické účely, např. zpracování grafů.  Analytické 

proměnné použiji pro stanovení sociální konstrukce pěstounů. Jednotlivé analytické 

proměnné jsem rozdělila do dvou kategorií – pozitivní a negativní, abych mohla poté jasně 

stanovit, jaké je celkové vyznění článku.  

 

Samotné kódování článků jsem prováděla v programu Microsoft Word. Do programu jsem 

si okopírovala celý článek a poté jsem označovala úryvky v textu a přiřazovala k nim vhodné 

kódy. Vše jsem pro přehlednost barevně odlišovala (dle kódovací knihy). Přikládám příklad 

kódování jednoho ze článků.  
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Obr. č. 1 – Ukázka kódování článků 

 

    zdroj: autorka 

 

Poté jsem si vytvořila tabulku v programu Microsoft Excel, kam jsem kódování textů 

zaznamenávala. Pro představu této tabulky vkládám příklad zaznamenávání kódů pro jeden 

ze článků. 

 

 Tab. č. 2 – Ukázka kódovací tabulky 

Číslo 
článku 

Datum 
vydání 

Rok 
vydání 

Vyznění 
článku 

kód kód kód kód kód kód 

13 16.01.2014 2014 3 4.4 4.4 3.1 1.1 4.1 2.4 

      zdroj: autorka 

 

Za možné omezení této analýzy považuji fakt, že budu kódování provádět sama. Ve 

výzkumech, ve kterých se zpracovává větší množství textů, se většinou na kódování podílí 

několik kódovačů, kteří se sehrávají, na kódování připravují a provádějí pilotní výzkumy 

(Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 107). Analýza je i proto považována za objektivní. Já 

kóduji text sama, a proto nemohu vyloučit přenesení mého vlivu na zpracování analýzy. 
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4 Sociální konstrukce pěstounů na přechodnou dobu v českých médiích 

V této kapitole postupně odpovím na stanovené výzkumné otázky. Vzhledem k tomu, že 

jsem pro tento výzkum prováděla kvalitativní obsahovou analýzu a využila jsem i prvky 

kvantitativní metody, výsledky vyhodnocuji nejen kvalitativně, ale také využívám 

statistických údajů např. k popisu četnosti výskytů určitých prvků v textech.  

4.1 Sociální konstrukce 

Dle teorie sociální konstrukce cílových populací, ze které vycházím, je sociální konstrukce 

pozitivní anebo negativní. Abych mohla jasně určit sociální konstrukci pěstounů na 

přechodnou dobu, při analýze textů jsem rozdělovala články do třech kategorií. 1. kategorie: 

pozitivní vyznění, 2. kategorie: negativní vyznění a 3. kategorie: články stejnou mírou 

pozitivní jako negativní (neutrální) dle zvoleného kódovacího klíče (str. 43). Dle kódovací 

knihy jsem měla i rozdělené kódy na ty, které spadají pod pozitivní vyznění a které pod 

negativní vyznění. 

 

Graf. č. 1 – Celkové vyznění článků 

 

Zdroj: autorka 
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Graf č. 2 Četnost kódů v textech 

 

          Zdroj: autorka 

 

Z grafu č. 1 je zřejmé, že velmi převažuje pozitivní vyznění článků, sociální konstrukce 

pěstounů na přechodnou dobu je tudíž pozitivní. Na grafu č. 2 je vidět, že v analyzovaných 

textech převažoval výskyt pozitivních kódů (kategorií) nad těmi negativními. Sociální 

konstrukce pěstounů na přechodnou dobu je pozitivní, tj. lidé mají kladný zájem 

o vykonávání PPPD – tedy fakt, že lidé chtějí být pěstouny a jeví zájem o tuto profesi více 

než o další formy náhradní rodinné péče (4.1). „I podle ní chybí Česku zoufale dlouhodobí 

pěstouni, kteří by se o dítě starali až do jeho dospělosti. Zájem je totiž podle statistik 

převážně o takzvané profesionální pěstounství.“ (Lidové noviny, 24.4.2014)  

 

Pěstouni nedělají tuto profesi kvůli finanční motivaci „Řada lidí si myslí, že to děláme pro 

peníze. Ale tak to rozhodně není.“ (Mladá fronta DNES, 17.6.2016), ale pěstounství spíše 

považují za své poslání či smysl života. (1.1) „Pomoc dětem podle svých slov považuje za 

smysl svého života.“ (Mladá fronta DNES, 1.12.2014). A dle analyzovaných tištěných médií 

jsou pěstouni vnímání pozitivně v tom smyslu, že chtějí pomoct opuštěným dětem nebo 

dětem z problémových rodin. „Dozvěděla jsem se přitom o pěstounské péči na přechodnou 

dobu. Řekla jsem si, že díky této práci mohou vyrůstat děti jinak než jejich vrstevníci 

z ústavu.“ (Mladá fronta DNES, 31.1.2017) 
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Pozoruhodný je také blízký vztah pěstounů k osvojeným dětem. (2.1) Ten byl dle grafu č. 2 

druhým nejvíce zmiňovaným v celé analýze. Pěstouni mají osvojené děti  rádi, často je berou 

i za vlastní, pečlivě se o ně starají a udělali by pro ně cokoliv. „...vypráví žena, která prý 

všechny děti bere jako svoje vlastní.“ (Mladá fronta DNES, 1.12.2014) či „Člověk je musí 

domazlit,“ (Blesk, 15.6.2015) Hezký vztah pěstounů k osvojeným dětem však také znamená, 

že pro ně bývá pak těžké dítě odevzdat do jiné náhradní rodinné péče či zpět do biologické 

rodiny. „A po několika měsících rodinné péče předají dítě k osvojení či do 

dlouhodobé pěstounské péče. „Takovéto loučení s dítětem pokaždé obrečím,“ říká 

pěstounka na přechodnou dobu Barbora Holubcová z Karlových Varů.“ (Mladá fronta 

DNES, 31.1.2017) Láska k osvojeným dětem byla také poznat, když pěstouni zpětně 

vzpomínali na děti, o které pečovali a jsou s nimi i nadále v kontaktu. 

 

Dalším důvodem pro pozitivní konstruování pěstounů je naplňování zákonem vyžadovaných 

povinností a kompetencí na výkon pěstouna. (3.1) Toto téma bylo dle grafu č. 2 vůbec 

nejvíce zmiňované v analyzovaných textech. Naplňování povinností zahrnuje vlastní 

vzdělávání pěstouna, zařizování důležitých věcí pro osvojené dítě, např. návštěvu lékaře. 

Mezi požadavky pro výkon PPPD patří také kontakt s úřady a dalšími institucemi či 

s biologickou rodinou. „I kdyby nám byli nesympatičtí, oni jsou ti správní, oni jsou pro dítě 

rodiči a my je musíme vzít takové, jací jsou. A pokud s nimi vytvoříme sladěný tým, tak je 

i dítě v pohodě,“ (Mladá fronta DNES, 9.3.2015) Někteří pěstouni dělají i spoustu věcí nad 

rámec těchto základních požadavků, např. práci v různých neziskových organizacích či 

poskytování jiné pomoci dětem nebo náhradním rodičům. „Své příjemné i nemilé zkušenosti 

teď manželé jezdí předávat dalším zájemcům o přechodnou pěstounskou péči a Marcela 

o své práci také bloguje“ (Mladá fronta DNES, 14.4.2014) 

 

Pěstouni byli negativně konstruování dle grafu č. 1 ve 20 % z analyzovaných článků. Jsou 

v médiích negativně konstruováni zejména kvůli přesvědčení, že vykonávají svou práci 

kvůli finanční motivaci. (1.3) „Připouští však, že u některých zájemců hraje finanční 

motivace značnou roli.“ (Mladá fronta DNES, 22.2.2014) Finanční motivací byl také 

vysvětlován fakt, že se lidí zajímají více o PPPD než o péči dlouhodobou, protože je finančně 

výhodnější být pěstounem na přechodnou dobu. Někteří zájemci o pěstounství mají dokonce 

tendenci PPPD zneužít „Hlásí se nám například i uchazeči, kteří mají exekuci. Takové 

zamítám.“ (Lidové noviny, 24.4.2014). 
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Na negativním konstruování se podílí také přesvědčení, že si pěstouni vybírají, jaké dítě 

chtějí mít v péči – některé děti odmítají. (2.4) Nejraději by pečovali pouze o zdravá miminka 

a netolerují etnické skupiny a nechtějí pečovat o postižené děti. „Chybí ti, kteří jsou ochotni 

přijmout postižené dítě nebo romské dítě.“ (Mladá fronta DNES, 22.2.2014). 

 

Nedostatečný, resp. nízký zájem o pěstounství mezi obyvatelstvem (4.4) je nejčastějším 

zmiňovaným tématem, které tvoří negativní konstrukci pěstounů na přechodnou dobu. 

Dlouhodobě se ukazuje, že lidí ochotných dělat tuto práci je pořád nedostatek. 

 

4.2 Vývoj sociální konstrukce v čase 

V průběhu sedmi let, které jsem analyzovala, byli pěstouni na přechodnou dobu 

konstruováni v médiích vcelku stabilně, avšak určitý vývoj sociální konstrukce pozorovat 

lze. 

 

Graf. č. 3 – Vyznění článků v čase (2013-2019) 

 

zdroj: autorka 

 

Jak je vidět v grafu č. 3, tak pěstouni jsou po celou dobu konstruováni převážně pozitivně. 

V roce 2013 a 2014 je však nejmenší rozdíl mezi počty článků s pozitivní konstrukcí 
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a negativní a neutrální konstrukcí. To by se dalo vysvětlit tím, že to bylo období krátce po 

reformě systému péče o ohrožené děti a sociální konstrukce pěstounů na přechodnou dobu 

nebyla zcela vyhraněná. Po těchto dvou letech však začala pozitivní konstrukce ještě více 

převažovat, a tak to zůstalo po dobu dalších pěti let. Negativní konstrukce pěstounů po roce 

2014 klesala a poté se ustálila. Kategorie, kde byli pěstouni v článcích konstruováni 

neutrálně po celou dobu kolísala, ale počet jejích výskytů byl stále malý.  

 

I přes celkovou stabilitu sociální konstrukce pěstounů na přechodnou dobu existují určité 

ukazatele, které se v průběhu let měnily. V roce 2013 a 2014, tedy poměrně krátký čas po 

reformě systému péče o ohrožené děti, se psalo o pěstounech na přechodnou dobu s určitými 

obavami „Kritici zákona se obávají, že si lidé začnou opuštěné děti brát pro peníze.“ (Mladá 

fronta DNES, 16.1.2014) A nová profese se teprve představovala. „Stoupá zájem 

i o pěstounství, včetně nově zaváděného pěstounství na přechodnou dobu“ (Mladá fronta 

DNES, 16.1.2014) Od roku 2015 však tyto úvahy o pěstounech a pěstounství vymizely. 

V průběhu let se v článcích autoři sice vraceli k roku 2013 a k reformě systému péče 

o ohrožené děti, ale spíše porovnávali tehdejší stav např. z hlediska počtu pěstounů s tím 

aktuálním. 

 

Další zajímavostí je prezentace zájmu o pěstounství. Celá kategorie zájmu o pěstounství byla 

v médiích ve sledovaném období poměrně často zmiňovanou.  Pozoruhodný je však výskyt 

zvyšujícího a snižujícího se zájmu o pěstounství. 
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Graf. č. 4 – Zájem o pěstounství v čase (2013-2019) 

    

  zdroj: autorka 

 

Z grafu č. 4 je patrné, že zvyšující se zájem o pěstounství byl v článcích zmiňován během 

prvních pěti let mnohem více než snižující se zájem, pravděpodobně díky implementaci 

reformy náhradní rodinné péče. Přibližně od roku 2018 však převažuje výskyt výroků 

o snižujícím se zájmu o pěstounství. V mediálních textech je snižující se zájem o pěstounství 

vysvětlován například takto „Ten ohromný zájem nárůstu pěstounů na přechodnou dobu ale 

dosáhl svého vrcholu, dneska přijímáme spíše už jen jednotky žádostí,“ (Právo, 20.11.2015) 

nebo takto „A počet přechodných pěstounů po počátečním nadšení začíná klesat. 

Z 900 na konci roku 2017 na 792 koncem loňska. Letos pokles pokračuje. Přetížení, 

psychické vyčerpání, chabá podpora ze strany státu si vybírají daň.“ (Lidové noviny, 

30.11.2019) 

4.3 Typ cílové populace 

Pro zařazení pěstounů na přechodnou dobu do typologie cílových populací dle Ingram 

a Schneider je nutné znát nejen jejích sociální konstrukci, ale také jejich politickou moc. 

Jelikož jsem se v této práci zabývala pouze sociální konstrukcí, můžu politickou moc 

pěstounů na přechodnou dobu pouze odhadovat. Moc cílové skupiny se charakterizuje např. 

dle velikosti skupiny, soudržnosti, mobility, bohatství, postavení a dle komunikace s politiky 

(Sabatier, 2007, s. 101). 
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Pěstouni na přechodnou dobu se nevyznačují žádným výhodným politickým postavením. 

Stojí spíše mimo politické dění a komunikace s politiky jím také není příliš umožněna. 

Velikost této populace se během let měnila. Po dobu sedmi let, které jsem si já pro tuto práci 

stanovila, je jejich průměrný počet přibližně 700 (MPSV, 2019d), což nepovažuji za velký 

počet vzhledem k počtu obyvatel ČR.  Pěstouni na přechodnou dobu jsou závislí na pomoci 

od státu a odměna, kterou od něj za vykonávání své činnosti dostávají, je spíše malá a ani se 

v průběhu sledovaného období nezvýšila. Odměna činí 20 000 Kč měsíčně. V roce 2013 

(ihned po reformě systému péče o ohrožené děti) se odměna nejvíce přibližovala průměrné 

hrubé měsíční mzdě v ČR, jejíž výše byla v tu dobu 24 061 Kč (ČSÚ, 2013). I v tomto roce 

byla však odměna pěstouna nižší než průměrná hrubá mzda. V roce 2019 byl rozdíl ještě 

výraznější. Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR činila v roce 2019 33 697 Kč (ČSÚ, 2019), 

přičemž odměna pěstouna na přechodnou dobu je stále stejná. Vzhledem k těmto důvodům 

bych politickou moc pěstounů na přechodnou dobu označila jako slabou. 

 

Dle teorie SKCP se populace s pozitivní sociální konstrukcí a slabou politickou mocí 

označuje jako Závislí. Ingram a Schneider uvádějí jako příklady Závislých děti, matky nebo 

postižené (Schneider a Ingram, 1993, s. 336). Domnívám se, že pěstouni na přechodnou 

dobu z povahy své profese, péče o opuštěné, problémové děti, odpovídají těmto příkladům. 

4.4 Vztah sociální konstrukce a politického designu (distribuce výhod a 

zátěží) 

Ve spojitosti se sociální konstrukcí pěstounů na přechodnou dobu lze také pozorovat to, jak 

se zjištěná sociální konstrukce projevuje na distribuci výhod a zátěží pro tuto cílovou 

populaci. Výhody a zátěže patří ke klíčovým prvkům politického designu (Pierce et al., 2014, 

s. 6). Sociální konstrukce může ovlivňovat politický design, ale může jím být i ovlivňována 

(Sabatier, 2007, s. 96-97). Abych mohla popsat souvislost sociální konstrukce a distribuci 

výhod a zátěží, potřebuji znát nejen sociální konstrukci pěstounů na přechodnou dobu 

(pozitivní nebo negativní), ale také typ cílové skupiny. Ten popisuje charakter cílových 

populací, ale také podobu politického designu cílové skupiny (tedy i poskytované výhody 

a zátěže). 
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Pěstouny na přechodnou dobu jsem dle provedené analýzy mediálních textů zařadila do 

skupiny Závislých. Tato skupina se vyznačuje slabou politickou mocí a pozitivní sociální 

konstrukcí. Právě kvůli slabé politické moci se jim nedostává tolik výhod jako druhé skupině 

s pozitivní sociální konstrukcí – Zvýhodněným. Politici mají k závislým pozitivní vztah, 

především kvůli svým voličům. A to proto, že voliči chtějí vidět, že politici pomáhají 

pozitivně konstruovaným skupinám. Pomáhají jim, ale až když je to opravdu nutné. 

Poskytují jim většinou výhody, které ale nemusí být adekvátní či dobře financované. Zátěže 

bývají většinou skryté (Sabatier, 2007, s. 101-103). 

 

Politický design PPPD se v roce 2013 díky reformě systému péče o ohrožené děti velmi 

změnil. Jednalo se však přesně o okamžik, kdy byla změna více než nutná. Pěstounství na 

přechodnou dobu předtím sice v české praxi existovalo, ale nefungovalo úplně efektivně, 

příliš se o něm nevědělo a pěstounů bylo velmi málo (Nožířová, 2012).  

 

V současné době jsou pěstounům na přechodnou dobu poskytovány spíše skryté zátěže či 

výhody, kterých je málo a často nejsou adekvátní. Oboje je typické pro cílovou skupinu 

Závislých. Díky novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí byla 

zavedena povinnost uzavřít dohodu o výkonu PPPD, součástí které jsou i jasně stanovená 

práva a povinnosti pěstounů. Jsou jimi například různé vzdělávací programy, psychická 

pomoc či pomoc se zajištěním péče při pracovní neschopnosti pěstouna. Součástí dohody je 

i ustanovení minimálně 14denní dovolené pěstouna, kdy bude zajištěna péče o svěřené dítě 

atd. (Macela, 2013). Samotný vznik dohody o výkonu PPPD by mohl být považován za 

výhodu. Pěstouni na přechodnou dobu mají zřetelně stanovená pravidla, dle kterých se řídí. 

Všechny práva a povinnosti, které jsou v dohodě stanoveny, však nejsou adekvátní. Přesněji 

není adekvátní jejich provedení v praxi. Například povinné vzdělávací programy už samy 

o sobě přináší pěstounům zátěž. Podle některých pěstounů tyto programy nemají 

dostatečnou kvalitu, kapacitu a neodpovídají potřebám pěstounů. Pěstouni jsou tak nuceni si 

hledat sami jiné vzdělávací programy. Účastní se například různých víkendových 

vzdělávání, které nabízejí neziskové organizace (Šimšová, 2016, s. 67). To, že poskytované 

vzdělávací programy, psychická pomoc a další sociální služby pro pěstouny nejsou 

adekvátní a není jich dostatek, tvrdí i někteří odborníci (Urbanová, 2013, s. 32). 
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Funkce neziskových organizací je pro pěstouny na přechodnou dobu zásadní, protože 

vytvářejí stále nové programy a snaží se pomáhat pěstounům v mnoha směrech. V současné 

době to jsou tedy především neziskové organizace, které přináší pěstounům alespoň nějaké 

skutečné výhody. 

 

Skrytou zátěží pro pěstouny na přechodnou dobu je odměna pěstouna, kterou jim stát 

vyplácí. Ta byla v roce 2013 navýšena na 20 000 Kč měsíčně, ale od roku 2013 se nezměnila 

a kvůli (i když nízké) míře inflace se její reálná hodnota snižuje. Zákon rovněž 

nepředpokládá automatickou valorizaci finanční odměny, dle např. růstu průměrné mzdy, 

jak je tomu u celé řady jiných sociálních dávek. Pěstouni musí ale stále hmotně zabezpečit 

svěřené dítě, i když vzrostly ceny potravin, léků atd. (Barotová, 2013, s. 42). 

 

Další skrytou zátěží pak může být i nedostatek informací o PPPD, který souvisí s tím, že 

politici nevěnují rekrutaci nových zájemců o výkon pěstounství na přechodnou dobu takovou 

pozornost, což je opět typické pro Závislou skupinu. Informace k PPPD se vyskytují 

zřídkakde a neexistuje žádná osvěta či propaganda. V poskytování informací opět velmi 

pomáhají neziskové organizace, kterých není málo. Jejich internetové stránky obsahují 

všechny potřebné informace pro pěstouny na přechodnou dobu či pro uchazeče 

o pěstounství. Výzkumů zaměřených na toto téma rovněž není mnoho, spíše se o téma 

zajímají studenti ve svých závěrečných pracích. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na cílovou populaci pěstounů, kteří se věnují pěstounské 

péči na přechodnou dobu. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak jsou pěstouni na přechodnou 

dobu konstruováni v českých tištěných médiích, a to v období od začátku rodu 2013 do 

konce roku 2019, tedy po novelizaci zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, 

která vstoupila v platnost počátkem roku 2013. Ve své práci vycházím z teorie sociální 

konstrukce cílových populací od autorek Ingram a Schneider. Tato teorie mě inspirovala i ke 

stanovení konkrétních výzkumných otázek a cílů. Pro svou analýzu jsem využila mediální 

texty, protože dle Ingram a Schneider je to jedna z možností, jak zjistit sociální konstrukci 

cílové populace. Média se podílí na vytváření sociální konstrukce reality a tím ovlivňují 

celou společnost a následně i politické rozhodování. Mediální texty jsem analyzovala 

pomocí kvalitativní obsahové analýzy s kvantitativními prvky.  

 

Na základě analýzy nejčtenějších českých médií jsem zjistila, že pěstouni jsou konstruování 

pozitivně jako ti, kteří chtějí pomoct dětem, mají k nim hezký vztah a pro svoji práci jsou 

ochotni se vzdělávat, komunikovat s biologickou rodinou a jsou také ochotni se dítěte 

nejdéle po jednom roce vzdát, což pro ně často není jednoduché vzhledem k navázanému 

poutu k dítěti, o něž pečují. Během analyzovaných sedmi let nedošlo k výrazné změně 

v sociální konstrukci pěstounů na přechodnou dobu. Jsou po celou dobu konstruováni 

převážně pozitivně. Postupem času však jejich pozitivní konstrukce ještě zesilovala.  

 

Domnívám se, že politická moc pěstounů je slabá, jsou početně poměrně malou cílovou 

skupinou, jsou závislí na pomoci od státu a stojí mimo politické dění, není zde žádná 

organizace reprezentující jejich zájem.  

 

Pěstouny na přechodnou dobu jsem zařadila do skupiny Závislých. Ti disponují pozitivní 

sociální konstrukcí a slabou politickou mocí. Na základě mých zjištění jsem v tabulce č. 3 

(viz níže) naznačila i vývoj sociální konstrukce a politické moci ve sledovaném časovém 

období. Jedná se však pouze o posun ve stejném kvadrantu. Pěstouni na přechodnou dobu 

se posunuli v čase k více závislým. Soudím tak podle toho, že pozitivní vyznění článků 

postupem času více převažovalo. Také mohu odhadovat, že se v tomto období snížila jejich 

politická moc. Jejich postavení v politice bylo určitě lepší při zavádění nových opatření 
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v roce 2013 a příspěvek, který dostávají, byl v té době na vyšší reálné úrovni, než je dnes. 

Dle analyzovaných článků také klesá zájem o pěstounství, který může odrážet narůstající 

zátěže výkonu této profese.  

 

Tab. č. 3 – Sociální konstrukce pěstounů na přechodnou dobu v typologii cílových populací 

dle Ingram a Schneider v čase (2013-2019) 

 

zdroj: autorka 

 

Pro cílovou populaci Závislých je typické, že u nich převažují poskytované zátěže nad 

zvýhodněními. Za výhody pro pěstouny na přechodnou dobu považuji především různé 

programy neziskových organizací, které pěstounům pomáhají. Za zátěž považuji především 

neaktuálnost politického designu PPPD, která se projevuje hlavně na nízké odměně 

pěstouna. Nízká je proto, že se od roku 2013 nezvýšila, a příslušná legislativa neobsahuje 

mechanismus pravidelného navyšování její úrovni vzhledem k růstu průměrné mzdy. 

O pěstounství na přechodnou dobu se také nevyskytuje mnoho informací a politici jim 

nevěnují takovou pozornost. Pro Závislé je také typické, že jsou jim výhody poskytovány až 

v době, kdy je to opravdu nutné, což bylo právě v roce 2013. Domnívám se, že v současné 

době opět nastala chvíle, kdy by byla nutná změna  politického designu PPPD. De článků, 

které jsem analyzovala, se totiž zájem o pěstounství snižuje. Politici by tak mohli nějakými 
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prostředky (např. zvýšením odměny) motivovat lidi k vykonávání PPPD, aby sociální 

konstrukce a prestiž PPPD neklesala.1  

 

 

 

  

 
1 V médiích už se však vyskytují články, že by se odměna pěstounů mohla v roce 2020 zvyšovat. (iRozhlas, 
2019) 
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Summary 

In my bachelor's thesis, I focus on the target population of temporary foster parents. The 

main goal of the work was to find out how temporary foster parents are constructed in the 

Czech print media, in the period from the beginning of 2013 to the end of 2019. Thus, after 

the amendment of Act No. 359/1999 Coll. on the social and legal protection of children, 

which took place in early 2013. My work is based on the theory of social construction of 

target populations by the authors Ingram and Schneider. This theory also inspired me to set 

specific research questions and goals. For my analysis, I used media texts, because according 

to Ingram and Schneider, it is one of the ways to find out the social structure of the target 

population. The media form the social construction of reality and thus influence the whole 

society and subsequently political decision-making. I analysed media texts using qualitative 

content analysis with quantitative elements. 

 

Based on the analysis of the most read Czech media, I found out that foster parents are 

constructed positively as those who want to help children, have a nice relationship with them 

and are willing to educate themselves for their work, communicate with the biological family 

and are also willing to have a child for no more than one year. Which may not be easy for 

them. During the analysed seven years, there was no significant change in the social 

construction of foster parents for a transitional period. They are constructed mostly 

positively all the time. Over time, however, their positive construction intensified. 

 

The political power of foster parents is weak. I determined it according to the established 

characteristics of political power. I assume that temporary foster parents are a relatively 

small target group, are dependent on state aid and are outside political affairs. 

 

I included the foster parents in the group of Dependents. They have a positive social 

construction and weak political power. According to my findings, I would suggest to 

distinguish the development of social construction and political power in the table of 

typology of target populations according to Ingram and Schneider. However, it is only a shift 

in the same quadrant. Temporary foster parents have shifted to more dependents over time. 

I judge from the fact that the positive meaning of the articles over time has prevailed more 

than other. I can also guess that their political power has shifted. Their political position was 
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certainly better when introducing the new measures in 2013 and the contribution they receive 

at that time was more valuable than it is today due to inflation. According to the analysed 

articles, interest in foster care is also declining, which may reflect increasing burdens. From 

this, I conclude that their political power has been weak all along, but since 2013, it has been 

getting weaker. 

 

It is typical for the group of Dependents that the burdens provided outweigh the benefits. 

I consider various programs of non-profit organizations that help foster parents to be benefits 

for temporary foster parents. I consider the outdated political design of the temporary foster 

care to be a burden, which is reflected mainly in the low remuneration of the foster parent. 

It is low because it has not changed since 2013 and is no longer of such value due to inflation. 

There is not also much information about temporary foster care, and politicians do not pay 

much attention to it. It is also typical for Dependents that benefits are provided to them only 

when it is necessary, which could have been in 2013. I believe that now is the time again 

when the political design of the temporary foster care would need to be renewed. Some 

articles that I analysed are declining interest in foster care. Politicians could thus use some 

means (e.g. by increasing the remuneration) to motivate people to forge temporary foster 

care so that it does not slowly disappear. 
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A. vymezení výzkumného problému 

Ve své bakalářské práci se chci zabývat pěstounskou péčí, konkrétně pěstouny a jejich 

sociální konstrukcí v mediálním diskurzu v České republice. Pěstounská péče spadá do 

oblasti rodinné politiky. Ta „ovlivňuje vnitřní a vnější podmínky vzniku i zániku rodin a také 

postavení jednotlivých členů v širším právním, ekonomickém, sociálním a kulturním rámci“. 

[Potůček 1995]  

Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče. Dělí se na dlouhodobou 

pěstounskou péči (PP) a na pěstounskou péči na přechodnou dobu (PPPD). Já se ve své 

bakalářské práci soustředím na pěstounskou péči na přechodnou dobu, která je také nazývána 

jako „profesionální pěstounská péče“. Jedná se o dočasnou péči o dítě, maximálně po dobu 

jednoho roku. PPPD je brána především jako alternativa k umisťování dětí do dětských 

domovů pro děti do 3 let. Profesionální pěstouni jsou finančně podporováni státem 

a pěstounství je vlastně jejich zaměstnáním. Pěstounství je v právní úpravě vnímáno jako 

určité „opatření, které má být nápomocné a podpůrné vůči výchově dítěte v přirozené rodině 

a mělo by to být přechodné řešení krize v biologické rodině dítěte.“ [Trnková 2018] 

Pěstounská péče by tedy měla být vnímána jako institut, který zajišťuje zachování a rozvíjení 

základních vazeb dítěte, protože bude dítě v pravidelném styku s pěstounem a ten má 

nahradit přirozené rodinné prostředí pro dítě. [Trnková 2018] 

V roce 2013 proběhla reforma systému péče o ohrožené děti a byla přijata novela zákona č. 

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, která měla za cíl přinést rozvoj náhradní 

rodinné péče, zvýšení podpory pěstounské péče, změnu způsobu příprav pěstounů, zřízení 

odlehčovacích a podpůrných služeb pro nové i stávající pěstouny, a hlavně hmotné zajištění 

pěstounské péče na přechodnou dobu. [MPSV 2012] Novela zákona přinesla mnoho pozitiv, 

ale vyskytují se i určité problémy spojené s PPPD. I když byla tato forma pěstounské péče 

zavedena v roce 2006, poměrně dlouho nebyla téměř využívána z toho důvodu, že pěstouni 

byli finančně odměňování pouze v době, kdy pečovali o dítě. Rozvoj pěstounské péče na 

přechodnou dobu nastal tedy až v roce 2013, kdy dle novely zákona pěstouni začali dostávat 

finanční odměnu i po dobu, co nepečují o žádné dítě. Pěstoun by zároveň měl být připraven 

kdykoliv dítě přijmout. Tato inovace je často kritizována, protože lidé nepovažují péči o dítě 

za zaměstnání a nesouhlasí s tím, že pěstouni dostávají peníze i v čase, kdy o dítě nepečují. 

Pěstouni jsou dle MPSV profesionálové, jsou na ně kladeny zvláštní požadavky 

v připravenosti přijmout dítě, s kontaktem s rodiči a další. Právní postavení pěstounů však 
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přímo neodpovídá profesionalizaci – vytváří se soukromý právní vztah (př. Zastupování 

dítěte, péče o jmění). Problémem PPPD je také stanovení optimálního počtu pěstounů, 

protože to není v současné době nijak stanoveno. Je tedy zřejmé, že reforma v roce 2013 

velmi pomohla rozvoji PPPD, ale přinesla s sebou i určité problémy a nejasnosti, které jsou 

často diskutovány v médiích. [Macela 2014] 

Jak jsem již zmínila, pěstounská péče je z mnoha důvodů diskutována veřejností. V médiích 

můžeme nalézt články, kde se o pěstounství mluví pozitivně, ale také pěstounství často čelí 

kritice kvůli podezření, že pěstouni přijímají děti pouze pro peníze. Vyskytují se i články, 

kde se píše o tom, jak se pěstouni nevhodně chovají k dětem nebo, jak je pěstounství lidmi 

zneužíváno. [Trnková 2018]  

Ve své práci budu vycházet z teorie sociální konstrukce cílové populace (SKCP) autorek 

Ingram a Schneider (..). Sociální konstrukce úzce souvisí s médii. Řada teoretiků se 

domnívá, že média jsou tvůrci sociální reality. S čím dál tím větším rozšířením médií 

přichází i větší ovlivnění společnosti. Média mají čím dál tím větší vliv na sociální 

konstrukci reality. Například Denis McQuail říká, že „média do značné míry konstruují 

společenskou realitu a hlavní rysy normality pro potřeby veřejného, sdíleného 

společenského života, slouží rovněž jako rozhodující zdroj standardů, modelů a norem.“ 

[McQuail 2000] 

 

B. Cíle bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jak je pěstounská péče a samotní pěstouni vnímáni – 

konstruováni v mediálním diskurzu českých tištěných médií. Jak jsem již zmínila, tak 

existují různé názory na pěstounskou péči a ta je prezentována v médiích různým způsobem. 

Vyskytují se chvály ale i kritiky, které jsou nejčastěji spojené s finanční odměnou pěstounů. 

V roce 2013 se totiž pěstounům začala vyplácet odměna i po dobu, kdy nepečují o žádné 

dítě. Další stereotypní názory jsou například spojené s tím, že dítě nedostane v rodině 

dostatečnou lásku a podporu, protože se na něj pěstoun nemůže psychicky vázat. [Trnková 

2018] Ve své bakalářské práci chci zjistit, jaké názory na pěstounskou péči se v mediálním 

diskurzu objevují v období od roku 2014 do roku 2019. Chci zjistit jaká je sociální 

konstrukce pěstounů v mediálním diskurzu, a zařadit pěstouny do jednoho z kvadrantů. (viz 

Ingram, Schneider) Dále bych chtěla zjistit, zda existuje souvislost mezi sociální konstrukcí 

pěstounů a politikou na ně zaměřenou.   

 

C. Výzkumné otázky 

Jaká je sociální konstrukce pěstounů na přechodnou dobu v mediálním diskurzu a jak se 

měnila v čase? 

Do kterého kvadrantu dle SKCP je možné pěstouny zařadit? 

Existuje souvislost mezi sociální konstrukcí pěstounů a politikou na ně zaměřenou, př. jaká? 

 

D. Teoretická východiska 

Sociální konstrukce cílové populace 

Tato bakalářská práce bude založena na teorii sociální konstrukce cílové populace.  

Autorkami této teorie jsou Anne Schneider a Helen Ingram. Jedná se o poměrně novou 

veřejně politickou teorii. Zkoumá dvě důležité dimenze politiky, a to porozumění procesu 

tvorby konkrétní politiky a také vliv vzniklé politiky na společnost. [Škarýdová 2017] 
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Vychází z teorie sociálního konstruktivismu a pozitivismu. Sociální konstruktivismus je 

postaven na faktu, že sociální realita není jedinci objektivně dána, ale je neustále 

konstruována v procesu sociální interakce a komunikace. Pozitivismus se snaží o nalezení 

absolutní pravdy a objektivního poznání. [Jandourek 2001] Cílová populace je skupina osob, 

ke které se daná politika vztahuje, v tomto případě pěstouni, přesněji pěstouni na přechodnou 

dobu. 

 

E. Výzkumný plán 

Data budu získávat z tištěných médií. Konkrétně se jedná o Blesk, MF Dnes, Právo, Lidové 

Noviny a Hospodářské noviny, protože to jsou nejčtenější celostátní denní tisky v ČR. 

[Median 2018] Pomocí programu Newton Media Search, což je zpravodajská databáze, budu 

vybírat vhodné články z českých tištěných médií o pěstounské péči v časovém rozmezí od 

roku 2014 do roku 2019. Tyto články budu poté analyzovat pomocí kódování dat. To 

znamená, že budu k částem textu (větě, slovu...) přiřazovat příhodné kódy. Díky tomu budu 

mít pojmenované a zobecněné jednotlivé jevy, které poté vyhodnotím dle jejich četnosti 

výskytu. 

Program Newton Media Search použiji proto, že budu mít všechny tištěná média pohromadě 

a velmi mi to ulehčí práci při hledání relevantních článků. Kódování jsem si vybrala proto, 

že je to dobrý způsob, jak analyzovat text, ať už to je přepsaný rozhovor nebo v mém případě 

článek, ze kterého potřebuji zjistit, jaké je jeho vyznění. Mé výsledky bych poté chtěla 

prodiskutovat s tajemnicí asociace Dítě a rodina. 

 

F. Seznam odborné literatury a zdrojů empirických dat 

Knihy: 

Osvojení a pěstounská péče – Zdeněk Matějček 

Náhradní rodinná péče – Zdeněk Matějček 

Pěstounská péče: Manuál pro pomáhající profese – Hana Pazlarová 

Pěstounská péče a adopce – Dagmar Zezulová 

Budování citového pouta – Daniel A. Hughes 

Tradice pěstounské péče v českých zemích – Veronika Smolíková 

Dobrý pěstoun: náhradní rodinná péče – Kolektiv autorů 

Náhradní rodinná péče o dítě – Trnková L. 

Sociální politika – Martin Potůček 

Masová komunikace a veřejné mínění – L. Urban, J. Dubský, K. Murdza 

Média a společnost – J. Jirák, B. Köpplová 

Masová média – J. Jirák, B. Köpplová 

Média a rychlost – Stanislav Hubík 

Česká literatura a nová média – Karel Piorecký 

Média, lži a příliš rychlý mozek: Průvodce post-pravdivým světem – Petr Nutil 

Úvod do teorie masové komunikace – D. McQuail 

Média a realita – J.Volek, V Štětka 

Výzkum médií - Renata Sedláková 

Kvalitativní metodologie: základní teorie, metody a aplikace – J. Hendl 
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Kvalitativní analýza textů – T. Řiháček, I. Čermák, R. Hytych a kolektiv 

Základy metodologie výzkumu – L. Eger, D. Egerová 

Autorky: Schneider, Ingram, Sidney 

Social construction of target population  

Deserving and Entitled: Social Construction and Public Policy. - State University of New 

York Press 

Policy design for democracy – University Press of Kansas 

Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy, The 

American Political Science Review 

What Is Next for Policy Design and Social Construction Theory? - The Policy Studies 

Journal. 

Zdroje empirických dat: 

Tištěná média – Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Právo, Blesk, Lidové noviny, 

(Respekt, OnaDnes) 

Zdroje: 

TRNKOVÁ L. Náhradní péče o dítě. Praha:Wolters Kluwer ČR, 2018 

POTŮČEK M. Sociální politika. Praha:Slon, 1995 

JIRÁK J., KÖPPLOVÁ B. Masová média. Praha, 2014 

JANDOUREK J., Sociologický slovník. Praha: Portál 2001 

MCQUAIL D. (2000) McQuails's Mass Communication Theory 

Reforma systému péče o ohrožené děti a novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

[online].Praha,2012[cit.2019-05-12].Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/13859/novela_ZSPOD.pdf 

MACELA, Miroslav. Krátkodobá pěstounská péče [online]. Praha [cit. 2019-05-12]. 

Dostupné z:  

http://www.pestouni.cz/wpcontent/uploads/2019/04/Prechodna_pestounska_pece_brozura_

A5_web.pdf 

ŠKARÝDOVÁ, Anna. Politika sociálního bydlení v ČR a její cílová skupina. Praha, 2017 

[cit. 2019-05-13]. 

Median a STEM/MARK. Media Projekt [online]. 2018 [cit. 2019-05-19]. Dostupné z: 

http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2017_4_1Q_zprava.pdf 

 

G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

In my bachelor thesis I will deal with the social construction of foster parents in media 

discourse in the Czech Republic. First, I will give a basic information about foster care and 

the media discourse. Then I will focus on the theory – Social construction of the target 

population. Then, I will conduct research on how foster care is perceived in Czech print 

media. I will go through the Czech print media and then I will use the encoding methodology 

to analyze the data. 

H. Podpisy studenta a vedoucího práce 

  

https://www.mpsv.cz/files/clanky/13859/novela_ZSPOD.pdf
http://www.pestouni.cz/wpcontent/uploads/2019/04/Prechodna_pestounska_pece_brozura_A5_web.pdf
http://www.pestouni.cz/wpcontent/uploads/2019/04/Prechodna_pestounska_pece_brozura_A5_web.pdf
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2017_4_1Q_zprava.pdf


43 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Kódovací kniha 

Příloha č. 2: Seznam analyzovaných článků 

 

 
Příloha č. 1: Kódovací kniha 

Kódovací kniha 

 
• Identifikační proměnné: 

 

1. Číslo článku 

xx 

2. Datum vydání 

dd.mm.rrrr 

3. Rok vydání 

Rrrr 

 

• Analytické proměnné: 

 

Vyznění článku 

1 pozitivní (1,2)         + 

2 negativní (3,4)         – 

3 pozitivní i negativní         ○ 

 

1. Motivace pěstounů k PPPD (k systému) - žlutá  

1 Chtějí pomoct dětem, berou to jako své poslání...     + 

3 Zneužívání PPPD, dělají to pro peníze...      – 

2. Vztah pěstounů k osvojeným dětem – červená 

1 Hezký vztah – pečlivě se starají, obětují se      + 

2 Nevybíravost – přijímají jakékoliv dítě      + 

3 Špatný vztah         – 

4 Vybíravost – netolerance např. k etnickým skupinám nebo ke zdravotně 

postiženým dětem         – 

3. Naplňování požadavků pro výkon pěstounské péče – zelená 

1 Dodržuje požadavky (vlastní vzdělávání, kontakt dítěte s rodinou...),  

dobrovolné činnosti nad rámec       + 

3 Nedodržuje požadavky        – 

4. Zájem lidí o pěstounství – modrá 

1 Zájem o pěstounství (velký, dostačující, kladný zájem)    + 

2 Zvyšující se zájem o pěstounství       + 

3 Snižující se zájem o pěstounství       – 

4 Nezájem o pěstounství (malý zájem, žádný zájem)    – 

     zdroj: autorka
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Příloha č. 2: Seznam analyzovaných článků 

 

1. Vláda „pomáhá“: Klokánkům pro děti v nouzi hrozí krach 

Mladá fronta DNES - 22.4.2013 - Titulní strana – 01 - (jab) 

2. Dobré úmysly, které nějak nevyšly 

Mladá fronta DNES - 7.5.2013 - Z domova – 04 

3. Málo zájemců o pěstounství? To není problém, věřím, že jich přibude, říká autor zákona 

Mladá fronta DNES - 25.7.2013 - Z domova – 04 - (jab, vdo) 

4. Nové zaměstnání: dočasný rodič 

Mladá fronta DNES - 25.7.2013 - Z domova – 04 - Ivana Karásková 

5. Omezení valorizace důchodů je nemravné 

Právo - 1.8.2013 – Rozhovor – 08 - Jiří Mach 

6. „Před romskými dětmi bychom se měli stydět,“ říká Zezulová 

Mladá fronta DNES - 16.8.2013 - Kraj Pardubický – 03 - Jaroslav Hubený 

7. „Stále potřebujeme nové pěstouny“ 

Mladá fronta DNES - 7.10.2013 - Jižní Čechy – 03 - (mrk) 

8. Zájem lidí o pěstounství v kraji stoupá 

Mladá fronta DNES - 16.10.2013 - Kraj Pardubický – 01 - (ČTK) 

9. Mámu, ne ústav 

Mladá fronta DNES - 21.10.2013 – Praha – 04 - Kateřina Frouzová 

10. Místo rodinám dávali děti ústavům 

Mladá fronta DNES - 21.10.2013 – Praha – 01 - Kateřina Frouzová 

11. Pěstounů je málo, začaly nábory 

Mladá fronta DNES - 16.1.2014 - Titulní strana – 01 - (jb) 

12. Nábor pěstounů ve velkém: kraj v projektu shání 42 nových rodin 

Mladá fronta DNES - 16.1.2014 - Kraj Hradecký – 02 - Michaela Rambousková 

13.  Nevyslyšení 

Mladá fronta DNES - 16.1.2014 - Z domova – 04 - Jana Blažková 

14.  Zájem o pěstounství stoupá, rodin je málo 

Právo - 24.1.2014 - Severovýchodní Čechy – 12 - Ludmila Žlábková 

15.  Pachatelé dobra 

Mladá fronta DNES - 31.1.2014 – Názory – 10 - Jana Blažková 

16.  Pěstounství letí. Zájemců je čtyřnásobek proti loňsku 

Lidové noviny - 6.2.2014 - Titulní strana – 01 - MICHAELA KABÁTOVÁ 

17.  Přišla paní sociálka a lhala nám, píše chlapec z Klokánku 

Mladá fronta DNES - 8.2.2014 - Z domova – 04 - Jana Blažková 

18.  Hledá se pěstoun, zn. nutné. Úřady hlásí málo zájemců 

Mladá fronta DNES - 17.2.2014 - Kraj Moravskoslezský – 02 - Žaneta Motlová 

19.  V kraji chybějí pěstouni pro 600 dětí 

Právo - 19.2.2014 - Severní Morava a Slezsko – 11 - Denisa Telaříková 

20.  Zájem lidí o pěstounství zvolna roste 

Mladá fronta DNES - 22.2.2014 - Kraj Pardubický – 03 - (ČTK) 

21.  Rozhodovat o dětech se dává za trest 

Mladá fronta DNES - 14.3.2014 - Z domova – 06 -  Jana Blažková 

22.  Zájem o pěstounství v kraji stoupá. Dětí jsou dvě stovky 

Mladá fronta DNES - 14.4.2014 - Kraj Karlovarský – 01 - Jana Plechatá  

23. Naše bio děti si teď uvědomují, jak skvělé rodiče vlastně mají 

Mladá fronta DNES - 14.4.2014 - Kraj Hradecký – 03 -  Michaela Rambousková 

24.  Pěstouni se hlásí. I tak jich tisíce chybí 

Lidové noviny - 24.4.2014 – Domov – 04 - MICHAELA KABÁTOVÁ 
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25.  Musí přeskočit jiskra, a to se nám stalo, říkají pěstouni 

Mladá fronta DNES - 19.5.2014 - Kraj Karlovarský – 03 - Marie Benetková 

26.  Dočasní pěstouni stále chybějí 

Mladá fronta DNES - 18.7.2014 - Brno a jižní Morava – 01 - Zuzana Taušová Irena Diatelová 

27.  Adopcí ubylo. V oblibě je pěstounství 

Lidové noviny - 26.7.2014 – Domov – 03 - ŠÁRKA KABÁTOVÁ 

28.  Státní pobídky pěstounům zabraly 

Právo - 20.8.2014 - Titulní strana – 01 - Jiří Mach 

29.  Být dlouhodobým pěstounem? Zájem mizí. Lákavější je dobře placená krizová práce 

Mladá fronta DNES - 20.11.2014 - Kraj Plzeňský – 02 - Jitka Šrámková 

30.  V kraji je nejvíce pěstounů, jejich počet navíc rok od roku stoupá 

Mladá fronta DNES - 21.11.2014 - Příloha – Pomáháme – 04 - Lenka Carbolová 

31.  Když ráno uslyším: Mami, co je k snídani?, zapomenu na své potíže, říká pěstounka 

Mladá fronta DNES - 1.12.2014 - Kraj Plzeňský – 03 - Jitka Šrámková 

32.  Děti z babyboxu strávily Vánoce u jiné mámy 

Mladá fronta DNES - 27.12.2014 – Praha – 01 - Vojtěch Janda 

33.  Norská kauza: příliš neznámých 

Lidové noviny - 30.1.2015 – Domov – 02 - MICHAELA KABÁTOVÁ 

34.  Všem dětem kraj pěstouny nenajde 

Právo - 2.2.2015 - Severní Morava a Slezsko – 15 - Denisa Telaříková 

35.  V kraji přibývá dlouhodobých pěstounů 

Mladá fronta DNES - 16.2.2015 - Kraj Pardubický – 03 - (ČTK) 

36.  Pěstounských rodin přibývá, letos si vzaly už sedm dětí 

Mladá fronta DNES - 17.2.2015 - Severní Čechy – 01 – (ČTK) 

37.  Dobrá zpráva pro opuštěné děti: Je víc pěstounů, kteří jim dávají nový domov 

Mladá fronta DNES - 17.2.2015 - Kraj Liberecký – 02 - (ČTK) 

38.  V kraji chybí pěstounské rodiny  

Mladá fronta DNES - 17.2.2015 - Jižní Čechy - 02  

39. Na začátku cesty do nového domova nemusí být ústav, ale přechodný pěstoun 

Mladá fronta DNES - 9.3.2015 - Pardubický kraj – 02 - Jaroslav Hubený  

40. Od kojných k pěstounské péči 

Právo - 19.3.2015 - Příloha – Café – 01 - Andrea Zunová 

41.  Jsem náhradní máma pro mimina 

Blesk - 8.4.2015 - Čechy/Morava – 06 - Kristýna Beránková 

42.  Dítě na dobu určitou. Dočasných pěstounů přibývá 

Mladá fronta DNES - 9.5.2015 - Střední Čechy – 01 - Eva Zahradnická 

43.  „Rok v přechodné rodině je lepší než ústav“ 

Mladá fronta DNES - 12.5.2015 - Střední Čechy – 02 - Eva Zahradnická 

44.  Kraj chce hledat dlouhodobé pěstouny 

Mladá fronta DNES - 11.6.2015 - Kraj Liberecký – 02 - (ČTK) 

45.  Miminka musím domazlit 

Blesk - 15.6.2015 – Téma – 08 - Kristýna Beránková 

46.  Kraj by potřeboval více pěstounů. Bývají zárukou šťastného dětství 

Mladá fronta DNES - 22.6.2015 - Kraj Plzeňský – 01 - Barbora Němcová 

47.  Bojuji jako lvice, aby děti byly šťastné 

Mladá fronta DNES - 22.6.2015 - Kraj Plzeňský – 03 - Barbora Němcová 
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48.  Miminka se stále a zbytečně cpou do ústavů 

Právo - 18.7.2015 - Titulní strana – 01 - Stáňa Seďová  

49.  Pěstouni jsou v kurzu, dětí v ústavech ubývá 

Právo - 29.9.2015 - Titulní strana – 01 - Jiří Mach 

50.  Manželé Valchářovi z Kopřivnice: Dávají lásku už šestému děťátku ...třem jako 

pěstouni! 

Blesk - 19.10.2015 - Čechy/Morava – 07 - Jiří Krušina 

51.  Pěstounů na přechodnou dobu je v kraji dvakrát více než loni 

Mladá fronta DNES - 20.11.2015 - Moravskoslezský kraj – 15 - (ČTK) 

52.  Profesionálních pěstounů je v kraji víc 

Právo - 20.11.2015 - Severní Morava a Slezsko – 11 - Pavel Karban 

53.  Dětí v ústavech ubývá, náklady zůstaly 

Lidové noviny - 6.1.2016 – Domov – 05 - MICHAELA KABÁTOVÁ 

54.  Pečují o opuštěné děti, měli by brát stejně peněz 

Lidové noviny - 15.1.2016 - Titulní strana – 01 - MICHAELA KABÁTOVÁ 

55.  Malé děti nemíří do center, ale k pěstounům nebo do rodin 

Mladá fronta DNES - 2.2.2016 - Pardubický kraj – 16 - (ČTK) 

56.  Marksová „vyhladověla“ azyly pro děti 

Lidové noviny - 2.3.2016 – Domov – 04 - MARCELA ALFÖLDI ŠPERKEROVÁ 

57.  Pěstounů jsou tisíce. A nestačí 

Mladá fronta DNES - 6.4.2016 - Z domova – 05 - Zdeňka Trachtová 

58.  K rodičům se vrací od pěstounů jen jedno dítě z deseti 

Právo - 17.5.2016 - Titulní strana – 01 - Stáňa Seďová 

59.  Za 10 let dali stovkám dětských příběhů dobrý konec 

Mladá fronta DNES - 18.5.2016 - Severní Čechy – 14 - Michal Dvořák 

60.  Počet týraných dětí v náhradních rodinách vzrostl více než čtyřikrát 

Právo - 20.5.2016 – Zpravodajství – 04 - Stáňa Seďová 

61.  Jsme rodiče z povolání. Na dobu určitou 

Mladá fronta DNES - 24.5.2016 - Rozhovor  - 10 - Veronika Kratochvílová 

62.  Sháňka po pěstounech 

Mladá fronta DNES - 6.6.2016 - Plzeňský kraj – 15 - Barbora Němcová 

63.  „Nejtěžší je čekání, když není žádné dítě“ 

Mladá fronta DNES - 17.6.2016 - Vysočina  - 14 - Ilona Zelníčková 

64.  Pěstounů je v kraji víc než v jiných regionech 

Právo - 13.7.2016 – Kraj - 15  - Pavel Karban 

65.  Odborníci: Přechodné pěstounství škodí dětem 

Lidové noviny - 22.7.2016 – Domov – 04 - MICHAELA KABÁTOVÁ 

66.  Příliš dlouhé „krátké“ pěstounství 

Mladá fronta DNES - 23.1.2017 - Z domova – 04 - Ivana Karásková 

67.  Rok individuální péče dětem už nikdo nevezme 

Mladá fronta DNES - 23.1.2017 - Z domova – 04 - (kar)  

68.  Vyklubou se ze skořápky a najednou jsou pryč 

Mladá fronta DNES - 31.1.2017 - Kraj Karlovarský – 16 - Vladimír Zedník 

69.  S partnerem jsme si vzali dítě, má se líp než v ústavu 

Mladá fronta DNES - 24.3.2017 - Rozhovor  - 09 - Ivana Karásková 

70.  Péče o děti v nouzi je ohrožena 
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Právo - 20.4.2017 – Publicistika - 07  - Jitka Chalánková 

71.  Kraj láká pěstouny: Můžete být milující rodiče pro děti z ústavů 

Mladá fronta DNES - 2.5.2017 – Vysočina – 14 - Ilona Zelníčková 

72.  Kojenecké ústavy nerušme! Jsou nenahraditelné 

Mladá fronta DNES - 16.5.2017 - Rozhovor  - 12 - Ivana Karásková 

73.  Dětské centrum často zachraňuje i zubožené děti 

Mladá fronta DNES - 7.7.2017 - Kraj Plzeňský – 14 - Barbora Němcová 

74.  Holčička týraná pěstounkou zemřela 

Právo - 11.10.2017 – Zpravodajství – 07 - Patrik Biskup 

75.  Rodinu nemá 300 dětí, pěstounů je málo 

Mladá fronta DNES - 27.10.2017 - Kraj Liberecký – 14 - (ČTK) 

76.  Zájemců o pěstounství v kraji ubývá 

Právo - 16.11.2017 - Severní Morava a Slezsko – 11 - Pavel Karban 

77.  Další Vánoce s miminkem 

Mladá fronta DNES - 23.12.2017 – Praha – 17 - Matěj Ludvík 

78.  Každému človíčkovi přejeme, aby si ho našla pořádná máma 

Mladá fronta DNES - 23.12.2017 - Severní Čechy – 18 - Monika Gordíková 

79.  Nové pěstouny má nalákat kampaň 

Lidové noviny - 19.1.2018 – Domov – 07 - MICHAELA KABÁTOVÁ 

80.  Kojenecké ústavy se plní zbytečně 

Lidové noviny - 5.2.2018 - Titulní strana – 01 - PAVEL BARTOŠEK 

81.  Ohrožené děti holt nejsou voliči 

Lidové noviny - 8.2.2018 – Názory – 13 - MICHAELA MARKSOVÁ 

82. Stovky dětí čekají na pěstouny 

Mladá fronta DNES - 16.2.2018 - Kraj Liberecký – 13 - (paj) 

83. Porodnice radí rodičkám ústavy, pěstouny často zamlčují 

Právo - 3.3.2018 - Titulní strana - 01  - Jan Martinek 

84. Obžaloba: pěstounka zabila dvouleté děvčátko opaskem 

Právo - 6.3.2018 - Titulní strana - 01  - Patrik Biskup 

85. Kapacity dětských domovů klesají pomalu 

Mladá fronta DNES - 19.3.2018 - Kraj Pardubický – 14 - (ČTK) 

86. Ani jeden telefonát, že nás potřebují 

Lidové noviny - 16.4.2018 – Domov – 07 - PAVEL BARTOŠEK 

87. Náhradní rodiny má 960 dětí 

Mladá fronta DNES - 21.5.2018 - Kraj Liberecký – 16 - (ČTK) 

88. Pěstounů má kraj nejvíce v zemi. Rodin je i tak málo 

Mladá fronta DNES - 19.10.2018 - Kraj Moravskoslezský – 13 - Žaneta Motlová 

89. Raději řeknou, že na kroužky nemají, než se soudit 

Právo - 23.10.2018 - Titulní strana – 01 - Jan Martinek 

90. Děti končí v ústavech. Chybí desítky pěstounů 

Mladá fronta DNES - 13.11.2018 - Kraj Plzeňský – 16 - Jitka Šrámková 

91. Žena položila dítě na silnici. Vydírala svého partnera 

Mladá fronta DNES - 15.1.2019 - Kraj Pardubický – 14 - Marek Votke 

92. ÚS utnul škatulata s tříletou holčičkou 

Právo - 25.1.2019 – Zpravodajství – 05 - Petr Kozelka 

93. Rekordní počet pěstounů 
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Mladá fronta DNES - 13.2.2019 - Střední Čechy – 13 - Pavel Svačina 

94. Matkou vždy jen na chvíli 

Mladá fronta DNES - 27.2.2019 - Střední Čechy – 13 - Pavel Svačina 

95. Devět pěstounů na celou Prahu 

Mladá fronta DNES - 11.6.2019 – Praha – 17 - Kristína Paulenková 

96. Počet pěstounů roste, stále jich ale není dost 

Mladá fronta DNES - 1.7.2019 - Kraj Moravskoslezský – 13 - Žaneta Motlová 

97. Desítky dětí čekají na rodiče. Zájem o pěstounství klesá 

Mladá fronta DNES - 4.10.2019 - Kraj Liberecký – 14 - Adam Pluhař 

98. Pěstounka se postarala už o 11 dětí 

Právo - 29.11.2019 – Zpravodajství – 05 - Jan Martinek 

99. V zájmu dítěte, v zájmu ústavu 

Lidové noviny - 30.11.2019 - Orientace – Téma – 15 - MIROSLAV PETR 

100. V kraji chybí desítky pěstounů 

Mladá fronta DNES - 13.12.2019 - Kraj Plzeňský – 19 - Jitka Šrámková   

 


