
 

 

Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Katedra Sociální práce 

 

 

Bakalářská práce 

 

Anna Sojková 

 

Dítě s postižením v procesu zprostředkování  

náhradní rodinné péče 

 

A child with a disability in the process  

of arranging substitute family care 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2020    Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Hejnová DiS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala mé vedoucí práce, Mgr. Kateřině Hejnové DiS, za odborné 

rady, trpělivost, ochotu a motivující přístup a také všem respondentkám za čas, 

který mi věnovaly.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně 

citoval/a všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci 

jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 5. srpna 2020 

         Anna Sojková 



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá dětmi se zdravotním postižením v procesu náhradní 

rodinné péče. V první, teoretické části práce pojednává o zdravotním postižení, jeho 

typech a o specifických potřebách dětí se zdravotním postižením v náhradní rodině. 

Součástí je také shrnutí procesu zprostředkování do náhradní rodinné péče a 

nastínění základních specifik ústavních zařízení. Cílem empirické části je zmapovat 

zkušenosti sociálních pracovnic a pracovníků pracujících v ústavních zařízeních 

s umisťováním dětí se zdravotním postižením do náhradní rodinné péče. 

 

Klíčová slova 

náhradní rodinná péče, dítě, zdravotní postižení, ústavní péče 

 

Abstract 

This bachelor thesis discusses the matter of children with disabilities going through 

the process of substitute family care. The first theoretical part describes the different 

types of disabilities and the specific needs of children with disabilities in the 

substitute family. It also summarises the process of placing children into the 

substitute family care and outlines the key principles of institutional facilities. The 

aim of the second, empirical part of this thesis, is to compare the experiences of 

social workers in institutional care with placing the children with disabilities into 

the substitute family care. 
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ÚVOD 

Sociálně-právní ochrana dětí je jedním z klíčových témat sociální práce. Často je to 

také první věc, kterou si laická veřejnost v souvislosti se sociální prací představí. Je 

to téma, které je v médiích sice na rozdíl od jiných sociálních témat poměrně 

viditelné, na pokrokovost systému to ale má pramalý vliv. Ústavních zařízení máme 

v České republice stále mnoho, troufám si tvrdit, že sociální politika je v tomto 

směru stále zamrzlá v předchozím totalitním režimu. Přibývá sice nadací a sbírek 

na dětské domovy a dětská centra, stejně jako sbírek na nemocné nebo postižené 

děti, největší pomocí by pro ně ale byla systémová změna, ne jen finanční podpora. 

Ačkoliv existují studie, které prokazují, že je pro přirozený vývoj dítěte lepší 

náhradní rodina než ústavní zařízení, a to zejména pro nejmenší děti, můžeme u nás 

najít stále desítky dětských center, tedy zařízení pro děti do 3 let. Mnozí totiž tvrdí, 

že jejich zachování je důležité kvůli dětem, které se narodí s nějakým onemocněním 

či vrozenou vadou. O děti s vadou nebo onemocněním ale pečují běžné rodiny 

doma, proč by tedy měly ty mimo rodinu potřebovat péči v ústavu?  

 V návaznosti na tuto úvahu jsem se rozhodla tématu více věnovat. Ukázalo 

se, že problematika dětí se zdravotním postižením v ústavní péči a natož pak v ná-

hradní rodinné péči není odborníky moc sledovaná. To mne přivedlo k rozhodnutí, 

že se pokusím k tématu sama přispět skrze tuto práci.  

 První, teoretická část se věnuje vymezení typů zdravotních postižení, v sa-

mostatné kapitole je pak zpracován krátký vhled do potřeb dětí se zdravot-

ním postižením v náhradní rodině. Popisuje jednotlivé druhy náhradní rodinné péče 

a proces, kterým musí umisťované dítě a budoucí náhradní rodič projít. Druhá, 

empirická část je věnována vlastnímu výzkumu, který využívá data získaná 

rozhovory se sociálními pracovnicemi z ústavních zařízení.  
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1. DÍTĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Podle výzkumu Českého statistického úřadu z roku 2007 bylo v České republice 

(dále jen ČR) 46 208 osob se zdravotním postižením ve věku do 14 let, z toho 

22 471 osob je lehce postiženo, 14 068 osob středně těžce, 5 909 osob těžce a 3 760 

velmi těžce. (Michalík, 2011)  

 Následující podkapitola se věnuje zdravotnímu postižení – vymezuje pojem 

a jeho specifika a seznámí nás se základními statistickými daty. Do ní jsou včleněny 

části zabývající se detailněji jednotlivými skupinami zdravotního postižení.
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1.1. Zdravotní postižení 

Úmluva o právech zdravotně postižených zahrnuje mezi osoby se zdravotním 

postižením ty, kteří mají „dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové 

postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému 

a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními“ (OSN, 

2006, s. 4). Novosad na zdravotní postižení pohlíží inspirován definicí Světové 

zdravotnické organizace (dále jen WHO) jako na odchylku od souladu 

biopsychosociálních faktorů a rovnovážného stavu tělesné, duševní, spirituální 

a společenské pohody (Novosad, 2011).  

 Osoby se zdravotním postižením jsou ve světě v populaci zastoupeny až 

15 %, u nás pak podle Michalíka (2011) zhruba 10 %. Z výběrového šetření ČSÚ 

z roku 2018 vychází zastoupení kolem 13 %, sledovány byly ale pouze osoby starší 

15 let. (ČSÚ, 2019) Tato minoritní skupina je specifická svou proměnlivostí, která 

je daná snadným zařazením původně zdravých jedinců v důsledku změny 

zdravotního stavu do této skupiny a naopak. Vlivem celosvětového trendu stárnutí 

lidstva se tato procenta nadále zvyšují, neboť se u seniorů zdravotní postižení 

vyskytuje častěji. Zároveň k tomuto růstu přispívá celosvětový nárůst počtu případů 

chronicky nemocných. (Šámalová, 2016) Stanovení přesnějších čísel je těžké, 

protože pojem „zdravotní postižení“ není jasně vymezen, jak jsem popsala výše, 

a tudíž kritéria pro klasifikaci zdravotně postižených se mění podle přístupu; jen 

těch českých klasifikací jsou přes dvě desítky. Ač tato nejednotnost přináší mnohé 

nevýhody, Michalík tento systém nesouměřitelných kritérií vidí jako nezbytný pro 

sledování různých stránek projevů zdravotního postižení v systémech podpory. 

„Dosavadní přehled o počtu občanů se zdravotním postižením je tedy dán výčtem 

občanů, kteří jsou sledováni v konkrétní klasifikační řadě.“ (Michalík, 2011, s. 36). 

 Šámalová (2016) považuje, podobně jako Novosad, za stěžejní klasifikaci 

zdravotního postižení uvedenou v Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, 

disabilit a zdraví, vydanou WHO v roce 2001 a dále ji rozvádí. Přístup vychází 

z bio-psycho-sociálního konceptu lidského zdraví a jeho jedinečnost spočívá 

v důrazu na faktory prostředí, které společně s osobními faktory interagují se 

zdravotním stavem; výsledkem tohoto vzájemného působení je pak zdravotní 

postižení. (Šámalová, 2016) Vymezuje základní tři pojmy – impairment, disability 
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a handicap, které by se daly volně přeložit jako vada, omezení a znevýhodnění nebo 

postižení. Impairment neboli vada je odchylka od normálu z hlediska anatomie, 

fyziologie nebo psychologie. Tato abnormalita může být důvodem disability, tedy 

omezení osoby v nějaké běžné aktivitě. Toto omezení ale nemusí být nutně 

důvodem pro vznik postižení (handicap), které brání takové osobě v naplnění 

jejích společenských rolí. Dopad postižení je tak na širší společnost, na rozdíl od 

disability – omezení, které je bráno hlavně z pohledu jedince. (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1980) Právě snaha zabránit tomuto problému je jedním ze 

stěžejních cílů sociální práce. Tyto tři základní pojmy WHO ještě člení na 

jednotlivé kategorie, které pomáhají určit jejich dimenzi.  

 Na podobném principu je podle Šámalové (2016) postavené i vymezení 

zdravotního postižení v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, kterou 

vydalo OSN roku 2006. Zdravotní postižení je v ní chápáno jako „pojem, který se 

vyvíjí a který je výsledkem vzájemného působení mezi osobami s postižením 

a bariérami v postojích a v prostředí, které brání jejich plnému a účinnému 

zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními“ (Šámalová, 2016, 

s. 51). 

 Klasifikaci skupiny osob s postižením znesnadňuje také rozdílnost definic 

v právních normách. Ačkoliv se vždy jedná o osoby se zdravotním postižením, 

můžeme se krom „zdravotního postižení“ setkat s vymezením vhledem k jejich 

aktuálnímu stavu skrze označení „dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav“ nebo 

„invalidita“. Každý pojem vychází z jiného měření „ztráty“ v důsledku postižení, 

kterou má stát nějakým způsobem kompenzovat. (Tomeš in Šámalová, 2016) Právě 

potřeba kompenzace a péče je v obecném povědomí spojována s osobami se 

zdravotním postižením – je na ně často pohlíženo jako na ty, kdo potřebují už ze 

své podstaty pomoc, ochranu, péči a vedení, čemuž napomáhá i fakt, že osoby se 

zdravotním postižením opravdu využívají systémů sociální ochrany ve větší míře. 

Diskriminační mohou být i výrazy, které můžeme ve společnosti zaslechnout, 

například „kripl“ nebo „retard“. Navzdory změnám v odborném názvosloví ve 

slovníku laické veřejnosti zůstávají. Obojí napomáhá stavět osoby se zdravotním 

postižením do pozice těch, kteří postrádají svébytnost a schopnost aktivně utvářet 

svoji budoucnost. I když by se měl podle Michalíka (2011) každý pracovník 
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v pomáhající profesi snažit o to, aby se tento pohled na lidi s postižením změnil 

k lepšímu, daří se to jen pomalu. (Michalík, 2011) 

 Vnitřní diferenciace zdravotního postižení také není úplně jednoduchá, 

onemocnění s důsledky vzniku zdravotního postižení jsou desítky, nejčastěji se ale 

dělí buď podle hloubky na lehké, středně těžké, těžké a velmi těžké postižení, nebo 

podle převládajícího typu postižení – tělesné, mentální a duševní, zrakové 

a sluchové, řečové a kombinované (lze k nim řadit i nemocné civilizačními 

chorobami). Tomuto dělení se budu věnovat v následujících podkapitolách. 

(Michalík, 2011) 
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1.1.1. Mentální postižení 

Mentální postižení patří k nejčastěji se vyskytujícím poruchám na světě – 3 až 4 % 

populace má nějakou formu mentální retardace; v ČR bylo podle ČSÚ v roce 2007 

celkem 106 699 osob s mentálním postižením, z toho 11 604 dětí do 14 let. 

(Valenta, 2011) Výběrové šetření pak zaznamenalo v roce 2018 přes 172 000 osob 

starších 15 let v ČR s nějakým typem mentálního postižení, do stejné kategorie ale 

ČSÚ zahrnul i duševní postižení a poruchy chování (ČSÚ, 2019). Terminologie se 

za poslední desetiletí velmi změnila, upouští se od pojmů, které jsou zatíženy 

negativními konotacemi ve společnosti, jako je například „debilita“ nebo „idiocie“. 

V současnosti se preferuje termín mentální retardace, ale i ten začíná získávat 

pejorativní zabarvení. Obecně se dá říci, že mentální retardace je „vývojová duševní 

porucha se sníženou inteligencí, demonstrující především snížením kognitivních, 

řečových, pohybových a sociálních schopností“ (Valenta, 2011, s. 114). Valenta 

(2011) zmiňuje, že se někteří odborníci se domnívají, že při určování mentální 

retardace nejde čistě o nízký inteligenční kvocient, ale zároveň o nenaplnění 

očekávání svého užšího i širšího okolí kvůli selhávání při sociálním chování. 

Některé samostatné a sociálně zdatné děti nebo děti mentálně retardovaných rodičů 

tak nemusí být vnímány jako mentálně retardované i přes nižší inteligenční 

kvocient. 

 Mentální postižení je nadpojem pro různé typy mentální retardace, obecně 

tedy zahrnuje všechny osoby s inteligenčním kvocientem pod 85 bodů. Mentální 

retardaci můžeme dělit buď podle hloubky postižení, doby vzniku postižení nebo 

míry aktivity osoby s postižením. Hraniční pásmo mentální retardace neboli 

slaboduchost je nejlehčí forma mentálního postižení, pohybuje se od 85 do 70 bodů. 

Od 69 do 50 bodů se jedná o lehkou mentální retardaci; od 49 do 35 bodů o středně 

těžkou; 34 až 20 bodů znamená těžkou mentální retardaci a výsledek pod 20 bodů 

pak hlubokou mentální retardaci. (Valenta, 2011) 

 Oligofrenie neboli primární mentální postižení je pojem používaný pro 

mentální postižení vrozené nebo získané do dvou let věku, které nemá tendenci se 

zlepšovat ani zhoršovat. V posledních letech se nahrazuje nadřazeným pojmem 

„mentální retardace“. Druhý typ – sekundární mentální postižení, tj. demence se 

objevuje čím dál častěji v souvislosti s poruchou inteligence u seniorů. Jedná se ale 
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o všechny osoby, u kterých došlo k mentální retardaci po druhém roce věku; 

tendence demence je obvykle regresivní s tím, že v některých případech se daří 

zhoršování stavu osoby zastavit nebo mírně zlepšit, není to ale obvyklý jev.  

 Podobným dělením je kategorizování na základě příčiny podle časového 

hlediska: prenatální – působící před porodem, perinatální – působící v průběhu 

a krátce po porodu a postnatální – působící během života. (Valenta, 2011) Příčinou 

vzniku mentální retardace v prenatálním období bývá nejčastěji genetická mutace. 

Ta může vzniknout v důsledku vnějších vlivů, jako je například záření, dlouhodobé 

hladovění nebo chemické vlivy nebo chybou při buněčném dělení, což je případ 

například Downova syndromu. Častou příčinou je i dědičnost – přenos jak dědič-

ných nemocí, tak intelektových předpokladů.  

 Speciální skupinou jsou osoby, které sice vykazují známky snížení men-

tálních schopností (především lehká až středně těžká mentální retardace), nejedná 

se o postižení získané vlivem dědičnosti nebo choroby, nýbrž deprivací v dětství. 

Nejčastěji se může rozvinout u dětí rodičů, kteří sami patří mezi osoby se sníženým 

intelektovým potenciálem. Ti pak dostatečně nenasycují potřeby dítěte, u kterých 

se následně rozvíjí senzorická, citová a sociokulturní deprivace, která se ale dá do 

určitého věku dítěte sanovat a zabránit tak trvalým následkům. (Valenta, 2011) 
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1.1.2. Duševní onemocnění 

Valenta (2011) považuje duševní onemocnění za typ mentálního postižení, do jedné 

skupiny je také řadí výběrové šetření ČSÚ zmíněné výše. Mahrová (2008) naopak 

zahrnuje mentální postižení do skupiny duševních onemocnění a mentální retardaci 

nazývá také jako duševní opoždění. V předložené práci jsem se je rozhodla pro větší 

přehlednost oddělit stejně jako WHO v Mezinárodní klasifikaci funkčních 

schopností, disabilit a zdraví, která je rozděluje na intelektové vady a jiné 

psychologické vady. Oddělené je můžeme najít i ve výzkumu ČSÚ z roku 2007, 

který uvádí, že v ČR v tu dobu bylo zaznamenáno celkem 128 065 osob s duševním 

onemocněním, z toho 4 846 dětí do 14 let. 

 Mahrová (2008, s. 69) pro vymezení pojmu „duševní onemocnění“ využívá 

definice WHO: duševní onemocnění je „zjevná porucha duševní činnosti, natolik 

specifická ve svých klinických projevech, že je spolehlivě rozpoznatelná jakožto 

jasně definovaný soubor znaků a natolik závažná, aby působila ztrátu pracovní 

schopnosti, nebo sociálního postavení, nebo obou, a to v takovém stupni, který může 

být hodnocen jako selhání.“ (Valenta (2011) i Mahrová (2008) uvádí členění 

duševních onemocnění podle Mezinárodní klasifikace nemocí (2018) na: 

- Organické duševní poruchy (F00-F09) – vzniká na základě poškození 

mozku. Jedná se nejčastěji o demence, což je snížení intelektu minimálně 

o 20 %. Doprovází ho řada změn v kognitivních, komunikačních a jiných 

schopnostech, dochází postupně k degradaci celé osoby. Například 

demence u Parkinsonovy choroby nebo Alzheimerova demence. Tato 

skupina spíše patří do skupiny mentálního postižení, ale pro úplnost dělení 

jsem se rozhodla ji zde zmínit.  

- Duševní poruchy vyvolané psychotropními látkami (F10-F19) – např. 

delirium tremens. 

- Schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy (F20-F29) – tímto typem 

poruch trpí zhruba 1 % populace, jedná se o nejzávažnější kategorii 

duševních onemocnění. Objevuje se nejčastěji mezi 16. a 25. rokem, 

způsobuje bludy a halucinace, které znemožňují člověku orientaci ve světě. 

- Afektivní poruchy (F30-F39) – jde o poruchy nálad, které jsou zároveň 

jednou z nejzávažnějších psychických onemocnění, jakož i nejrychleji se 
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rozšiřující poruchou v dnešním světě. Např. depresivní syndrom nebo 

manio-depresivní porucha. 

- Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní 

poruchy (F40-F49) – jedna z nejčastěji se vyskytujících skupin poruch ve 

společnosti, za život se s ní setká pětina populace. Jde o lehčí typy poruch, 

např. fobie, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová 

porucha, hypochondrie, atd. 

- Behaviorální poruchy spojené s fyziologickými poruchami a soma-

tickými faktory (F50-F59) – např. anorexie, psychosomatické poruchy. 

- Poruchy chování a osobnosti u dospělých (F60-F69) – podle Valenty 

(2011) nejde o onemocnění v pravém slova smyslu, ale o více méně trvalý 

stav, např. sexuální deviace nebo paranoidní osobnost. 

- Poruchy psychického vývoje (F80-F89) a Poruchy chování a emocí 

u dětí (F90-F99) – např. autismus, Aspergerův syndrom. 
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1.1.3. Tělesné postižení 

Podle Lechty a kol. (2010) jsou pro tělesné postižení charakteristické poruchy ve 

statice a motorice těla, v různé míře pak nápadný fyzický zjev. Vymezení pojmu je 

ale opět složité. Novosad (2011) poukazuje na jeho nevýstižnost na příkladu osoby 

s amputovanou končetinou, která jinak netrpí žádným onemocněním. Patří mezi 

osoby se zdravotním postižením, ačkoliv je zdravá? „Jako optimální se jeví 

‚funkční postižení‘, protože není postiženo zdraví jako takové, ale určitá tělesná, 

smyslová či mentální funkce“ (Novosad, 2011, s. 186). 

 Tělesné postižení může být buď vrozené, nebo získané. Dále se dělí na dvě 

kategorie: onemocnění vnitřních orgánů a onemocnění nosného a pohybového 

ústrojí. Obě skupiny jsou v české populaci zastoupeny v podobné míře, nejčastěji 

jde o středně těžká postižení. (Novosad, 2011) 

 Onemocnění vnitřních orgánů, které bývá nazýváno také jako chronické 

onemocnění, „je takové poškození a oslabení fyziologických funkcí lidského 

organismu, které vyžaduje stanovenou životosprávu a životní styl i dodržování 

určitých léčebných opatření“ (Novosad, 2011, s. 186). S tím je spojen i úbytek 

výkonnosti a odolnosti nemocného, čímž klesá kvalita jeho života. Sekundárně pak 

může docházet k redukci obvyklých pohybových aktivit. Podle výzkumu ČSÚ 

v ČR v roce 2007 trpělo onemocněním vnitřních orgánů celkem 571 734 osob, 

z toho 22 343 dětí do 14 let. (Novosad, 2011) V roce 2018 bylo podle ČSÚ v ČR 

téměř 470 000 osob s tímto typem postižení starších 15 let (ČSÚ, 2019). 

 Onemocnění nosného a pohybového ústrojí znamená omezenou až zne-

možněnou hybnost nemocného, jakož i dysfunkci schopnosti koordinovat mo-

toriku. Na rozdíl od onemocnění vnitřních orgánů je omezení fyzických 

pohybových aktivit primární, osoba s tímto druhem postižení se může stát částečně 

až plně imobilní, což má opět za následek pokles kvality života. V roce 2007 bylo 

podle výzkumu ČSÚ v ČR 550 407 osob (z toho 16 687 dětí do 14 let) s tímto 

druhem onemocnění. (Novosad, 2011) V roce 2018 jich ČSÚ spočítal přes 830 000 

starších 15 let (ČSÚ, 2019). 

 Fyzická odlišnost, která tělesná postižení často doprovází a způsobuje 

snadnou identifikaci této skupiny osob s postižením, může být značně stigma-
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tizující. To může mít za následek negativní dopad na psychický vývoj (zejména 

emocionality a sociálních vazeb) dětí s vrozeným nebo získaným postižením 

v raném věku. Mnohdy nechtěná izolace jinak mentálně zdravých dětí a s tím 

související nedostatek podnětů může způsobit deprivaci, která může vyústit 

v opoždění dítěte, někdy však až v omezení jeho mentálního vývoje. Omezení se 

bohužel obvykle sanuje už jen těžko. (Lechta a kol., 2010)  
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1.1.4. Zrakové postižení 

I když si pod pojmem „zrakové postižení“ většina lidí vybaví nevidomého člověka, 

většina zrakově postižených jsou lidé slabozrací. Zrakové postižení lze vymezit 

jako důsledek částečného nebo úplného poškození zraku a funkce vidění, které je 

nezvratné. (Krhutová, 2011) Podle výběrového šetření bylo v roce 2018 v ČR přes 

252 000 osob se zrakovým postižením nad 15 let (ČSÚ, 2019). Krhutová (2011) 

rozlišuje zrakové postižení podle stupně na lehkou a střední slabozrakost, zbytky 

zraku, a totální slepotu. WHO (2018) v Mezinárodní klasifikaci nemocí uvádí 

následující kategorie: 

- Mírná nebo žádná zraková vada 

- Středně těžká zraková vada 

- Těžká zraková vada – do této kategorie může patřit i případ jen jednoho 

funkčního oka, tedy monokulární slepota, nebo částečné zúžení zorného 

pole 

- Praktická slepota – vysoké zúžení zorného pole až po omezení smyslu na 

světlocit 

- Úplná slepota – žádné vnímání světla 

 Krhutová (2011, s. 282) toto dělení doplňuje ještě o barvoslepé a osoby 

s poruchou binokulárního vidění, které trpí vadou jen jednoho oka. Typickým 

příkladem je šilhavost, které vzniká „nerovnoměrným vývojem okohybných svalů 

nebo obrnou nervů. Obraz nelze držet ve stejných bodech sítnice a vzniká tzv. 

diplopie – dvojité vidění“. 

 Z tohoto členění by se dalo říci, že každá osoba nosící brýle je zrakově 

postižená, podle Krhutové (2011) tomu tak není v případě, kdy se skrze kompen-

zační pomůcky daří člověku vadu napravit tak, že negativně neovlivňuje jeho život. 

Jinak by tomu bylo v případě, kdyby osoba vadu nemohla plně vyvážit užíváním 

brýlí a jiných pomůcek, nebo pokud by osoba pomůcky z jakéhokoliv důvodu 

nevyužívala úmyslně. 
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1.1.5. Sluchové postižení 

Sluchově postižení jsou jednou z méně početných skupin mezi zdravotně 

postiženými, podle Nováka (2020) žije v ČR kolem půl milionu osob se sluchovým 

postižením, podle výběrového šetření ČSÚ (2019) žilo v ČR přibližně jen 134 900 

osob starších 15 let. Tento rozdíl může být opět způsoben odlišným vnímáním 

pojmu – s nejasným vymezením se ostatně setkáváme u všech typů postižení. 

Z hlediska přijímání ve společnosti a s tím spojeným sebepojetím je právě vada 

sluchu vnímána podle Potměšila (2011) jako jedna z nejtěžších, což je způsobeno 

častou bariérou v komunikaci.  

 Sluchová postižení obvykle dělíme podle míry poškození, podobně jako je 

tomu u zrakového postižení, tedy na (Potměšil, 2011): 

- Ohluchlost 

Vada, která vznikla až v průběhu dokončování nebo po dokončení 

osvojování řeči dítětem. V tomto případě je snaha o zachování naučené řeči 

a podpora v rozšiřování slovní zásoby, odezírání a cvičení mluveného 

projevu, pokud není vada kompenzována kochleárním implantátem. 

- Hluchota 

Na rozdíl od ohluchlosti je hluchota vrozenou vadou nebo vadou získanou 

ve velmi raném věku, tudíž se obvykle volí cesta komunikace znakovým 

jazykem za předpokladu, že osoba nevyužívá kochleární implantát. 

- Zbytky sluchu 

Ztráta sluchu sice není v tomto případě úplná, ale je natolik zásadní, že se 

osoba trpící takovou vadou učí komunikovat mluvenou řečí obtížně. Kvalita 

mluveného projevu je pak často označována jako „společenská upotřebi-

telnost mluvené řeči“, tzn. osoba se domluví s nejbližšími, ale stěží v běž-

ném životě mezi lidmi, kteří neumí její mnohdy těžce srozumitelný projev 

rozklíčovat. 

- Nedoslýchavost 

Nedoslýchavost je částečná ztráta sluchu, která nebrání komunikaci s dítě-

tem na bázi mluvené řeči, pokud je dítěti věnována dostatečná péče. Obecně 

ale přibývá případů progresivních nedoslýchavostí, které se s věkem zhor-

šují až do úplné ztráty sluchu, typicky u seniorů. Novák (2020) zdůrazňuje, 
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že většina osob se sluchovým postižením patří právě mezi seniory, kterým 

se sluch zhoršuje s přibývajícím věkem. 
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1.1.6. Komunikační postižení 

S komunikačním postižením podle ČSÚ (2019) žilo v roce 2018 v ČR téměř 67 000 

obyvatel starších 15 let. Komunikační postižení je následkem narušení komuni-

kačních schopností. Podle Lechty (1990 in Mlčáková, 2011, s. 415) takové narušení 

vzniká u jedince ve chvíli, kdy „některá rovina (nebo několik rovin současně) jeho 

jazykových projevů působí interferenčně vzhledem k jeho komunikačnímu záměru. 

Přitom může jít o foneticko-fonologickou, syntaktickou, morfologickou, lexikální, 

pragmatickou rovinu jazykových projevů, resp. Může se jednat o verbální 

i neverbální, mluvenou i grafickou formu interindividuální komunikace, její 

expresivní i receptivní složku.“ Expresivní složkou rozumějme produkci řeči, 

receptivní složkou pak její vnímání a porozumění.  

 Narušení komunikačních schopností může být trvalé nebo přechodné. 

V případě přechodné varianty nejde o postižení; nejčastějším důvodem jeho vzniku 

je funkční příčina, například přemáhání hlasu. Naopak trvalé postižení vzniká 

častěji jako následek orgánové komplikace, například krvácením do mozku. 

Narušení komunikačních schopností může být ale také hlavním symptomem jiného 

postižení či onemocnění, v takovém případě se užívá pojem symptomatická 

porucha řeči. (Mlčáková, 2011) 

 Mezi komunikační postižení nepatří nemluvnost v období do 1 roku věku 

dítěte, vývojová dysfluence – neplynulost projevu mezi 3. a 4. rokem, fyziologická 

dyslalie – nesprávná výslovnost mezi 3. a 4. rokem věku dítěte a fyziologický 

dysgramatismus – chyby v morfologii, syntaxi, gramatice apod. Tyto jevy jsou 

považovány za přirozené vývojové fáze řeči dítěte.  
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2. NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE  

Náhradní rodinná péče je jedna z forem náhradní péče, a to v prostředí, které se co 

nejvíce blíží rodině. Opačným pojmem je pak náhradní výchovná péče, rozumějme 

tím ústavní výchovu. (Matějček, 1999) Hlavním principem pro celou oblast 

sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je nejlepší zájem dítěte. Systém 

náhradní rodinné péče vychází z mezinárodních dokumentů, zejména pak z Úmluvy 

o právech dítěte nebo Všeobecné deklarace lidských práv. Ačkoliv z nich vyplývá 

právo dítěte na ochranu rodičovství a rodiny a vzájemné právo dětí a rodičů na 

rodičovskou výchovu a péči, nikdy nesmí být uplatněny proti principu nejlepšího 

zájmu dítěte. (Trnková, 2018) 

 Hlavním legislativním pramenem je Nový občanský zákoník, který nabyl 

účinnosti začátkem roku 2014, konkrétně zákon č. 89/2012 Sb. Ten ustanovuje 

základní formy péče o dítě mimo svou biologickou rodinu – poručenství, opatrov-

nictví, svěření do péče jiné osoby a pěstounství a ústavní péči. Detailní charakte-

ristiku SPOD pak najdeme v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů. (Matoušek, 2016, s. 39)  
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2.1. Formy náhradní rodinné péče 

2.1.1 Pěstounská péče 

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, která je zákonem výslovně 

upřednostňována před výchovou ústavní. Dítě je umístěno na základě rozhodnutí 

soudu do rodiny pěstouna a pobývá v ní do doby, dokud trvá překážka bránící 

návratu dítěte do biologické rodiny nebo dokud se nenajde vhodný zájemce 

o osvojení dítěte, popřípadě do doby dosažení plné zletilosti. Z tohoto důvodu mají 

pěstouni povinnost utužovat vztah dítěte s biologickou rodinou, pokud je to v zájmu 

dítěte. (Trnková, 2018) Mělo by jít tedy především o krátkodobou péči, Zezulová 

ale uvádí, že pro děti starší nebo zdravotně znevýhodněné je pěstounská péče často 

jedinou možností, jak vyrůstat mimo ústavní zařízení, protože adoptivní rodinu se 

jim pravděpodobně nepodaří najít. (Zezulová, 2012)  

 Pokud soud nerozhodne jinak, rodičovská odpovědnost stále náleží 

biologickým rodičům dítěte, pěstouni ho mohou zastupovat a rozhodovat pouze 

v běžných věcech. Rodičům zůstává také vyživovací povinnost, výši stanovuje 

soud podle situace rodičů a se zřetelem na potřeby dítěte. Svěření do pěstounské 

péče tak může být řešením i v případech, kdy dítě není právně volné, protože ke 

svěření do péče pěstouna není třeba souhlas rodičů. Pokud rodiče o dítě neprojevují 

zájem a nespolupracují při rozhodování o důležitých záležitostech dítěte, může 

soud rodiče omezit nebo zbavit rodičovské odpovědnosti a následně jmenovat 

poručníka nebo opatrovníka. (MPSV, 2019–a) Poručníkem se v takových 

případech často stává právě pěstoun, získává tedy navíc rodičovskou odpovědnost 

a odpovědnost za zprávu majetku a jmění dítěte. Zezulová ale poukazuje na 

skutečnost, že „u starších dětí se i tehdy, kdy je splněn kvalifikovaný nezájem, velmi 

často stává, že nikdo nepodá podnět k právnímu uvolnění dítěte“ (Zezulová, 2012, 

s. 16), čímž mu brání v možnosti být osvojeno. (Zezulová, 2012) 

 Dítě může být svěřeno do péče jednotlivci nebo manželům, společnými 

pěstouny ale nemohou být nesezdaní nebo registrovaní partneři. Žádost o zařazení 

do evidence pěstounských rodin může požádat i jen jeden z manželů. V takovém 

případě je třeba souhlasu druhého z nich, aby se zamezilo případům, kdy by dítě 

přišlo do rodiny, ve které by jedním z manželů nebylo vítáno. S přijetím novely 

zákona č. 401/2012 Sb. o SPOD se přesně stanovují práva a povinnosti pěstounů, 
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žadatel o pěstounskou péči musí skýtat záruky řádné péče o dítě, mít bydliště na 

území ČR (nikoliv občanství) a souhlasit se svěřením dítěte do péče. Splnění těchto 

podmínek posuzuje nejčastěji OSPOD. Tato pravidla platí pro všechny pěstouny 

bez rozdílu. (Trnková, 2018) 

 Jedním z nejčastějších typů pěstounské péče je příbuzenská pěstounská 

péče. Při umisťování dítěte má svěření dítěte do péče osobě příbuzné nebo blízké 

přednost před „cizími“ pěstouny z evidence. Kromě známého prostředí je v tomto 

případě větší šance na bezproblémový kontakt s rodiči. Opět se ale hledí na nejlepší 

zájem dítěte, soud přihlíží na názor dítěte, které se na rozhodnutí s přihlédnutím 

k věku a vyspělosti spolupodílí. Pokud dojde k přesunu dítěte k jiné osobě se sou-

hlasem rodiče, nikoliv rozhodnutím státu, taková osoba je povinna změnu nahlásit 

obecnímu úřadu s rozšířenou působností. (Trnková, 2018) 

 Jak už bylo zmíněno výše, pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu. 

Existuje ale specifická forma pěstounské péče – předpěstounská péče, v rámci které 

může dítě pobývat u budoucích pěstounů ještě před soudním rozhodnutím po dobu, 

kterou určí soud. Myšlenkou tohoto typu pěstounské péče je zajistit dítěti 

i pěstounům prostor na vzájemnou adaptaci. Soud vývoj situace v rodině monito-

ruje skrze OSPOD, jehož zaměstnanci do rodiny dochází minimálně jednou za tři 

měsíce. Pokud vše probíhá dobře, soud zpravidla rozhodne o svěření dítěte do 

pěstounské péče, pěstoun má však už po dobu předpěstounské péče v zásadě stejné 

povinnosti a práva jako při výkonu pěstounské péče. (Trnková, 2018) 

 

2.1.2. Pěstounská péče na přechodnou dobu 

Tato forma vznikla v roce 2006 za účelem snížení počtu dětí, zejména pak těch 

nejmenších, v ústavní péči. (Trnková, 2018) Do pěstounské péče na přechodnou 

dobu může být svěřeno dítě na dobu: 

a) po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat 

b) po jejímž uplynutí může matka dát souhlas k osvojení nebo po kterou může 

rodič souhlas k osvojení odvolat 

c) do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlas rodičů k osvojení 

není třeba. (MPSV, 2019–a) 
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 Nejčastěji jsou tedy do pěstounské péče na přechodnou dobu umisťovány 

děti rodičů, kteří nemohou o dítě dočasně pečovat, například z důvodu nemoci nebo 

výkonu trestu; nebo děti v krizi, jejichž situace se řeší po dobu umístění. Jedná se 

tedy o formu krátkodobé péče, předpokládá se, že dítě bude následně osvojeno nebo 

vráceno do rodiny. Maximální doba pobytu dítěte by tedy neměla přesáhnout 1 rok, 

výjimkou může být přijetí sourozenců dítěte – pak se doba 1 roku počítá od 

příchodu posledního z nich.  

 Stejně jako v případě svěření dítěte do pěstounské péče, o umístění dítěte 

musí i v tomto případě rozhodnout soud na návrh OSPOD na předběžné opatření, 

specifikem je ale časová lhůta – soud musí rozhodnout do 24 hodin. Pěstouni na 

přechodnou dobu musí být zapsáni do evidence, do níž je zařadí kraj v případě, že 

podle odborného posudku splňují předpoklady k výkonu tohoto typu péče 

a výslovně o to požádají. Je to emočně velmi náročná péče, jelikož děti odchází 

zpravidla ve chvíli, kdy se vytvoří vzájemné pouto. Zároveň také musí být 

připraveni kdykoliv přijmout dítě, z tohoto důvodu dostávají odměnu i po dobu, 

kdy o dítě nepečují. (Trnková, 2018) 

 

2.1.3. Svěření do péče jiné osoby 

Svěření do péče jiné osobě je forma náhradní rodinné péče, kterou 

nezprostředkovává OSPOD, jelikož se předpokládá, že půjde o osobu příbuznou 

nebo blízkou. Rodina je ale monitorována státem skrze OSPOD stejně jako 

v případě pěstounské péče. Na rozdíl od ní ale osoba nemusí projít přípravou 

a posuzováním, nároky na záruku řádné péče jsou ale totožné, stejně tak musí splnit 

podmínku bydliště na území ČR. (Trnková, 2018) 

 Práva a povinnosti osoby, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, jsou obdobné jako 

v případě pěstounské péče, pokud soud nestanoví jinak. Na rozdíl od pěstounské 

péče však pečující nemá nárok na státní podporu, jen na výživné. „Vzhledem 

k tomu, že péče o dítě se nejčastěji ujímá prarodič dítěte, který jako jeho příbuzný 

v linii přímé vůči němu má sám zákonnou vyživovací povinnost, nejsou-li schopni 

ji plnit jeho rodiče, může soud stanovit rozsah výživného přímo tomuto prarodiči 

jako pečující osobě. Pokud není možné rodičům nebo vzdálenějším předkům uložit 
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vyživovací povinnost k dítěti, nelze dítě do této formy náhradní péče svěřit, neboť 

by nebylo nijak hmotně zajištěno.“ (Trnková, 2018, s. 154) 

 

2.1.4. Poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje 

Jelikož hovoříme o formách náhradní rodinné péče, budeme se zabývat jen případy, 

kdy je dítě svěřeno do osobní péče poručníka. Ten je soudem stanoven tehdy, pokud 

není žádný z rodičů dítěte, který by měl a vůči dítěti vykonával rodičovskou odpo-

vědnost v plném rozsahu. Typickými příklady jsou: smrt obou rodičů, oba rodiče 

byli zbaveni rodičovské odpovědnosti nebo jim byla omezena. (Trnková, 2018) 

 Poručníkem se stává osoba, která byla navržena rodiči; nebo osoba příbuzná 

či blízká, záleží na nejlepším zájmu dítěte. Mohou se jimi stát i dvě osoby, zpravidla 

pokud jde o manžele, pokud je poručníkem jen jeden z manželů, vztah druhého 

z nich a dítěte je z legislativního hlediska podobný jako vztah dítěte a manžela jeho 

rodiče. Poručník má k vůči dítěti stejné práva a povinnosti jako rodič, kromě té 

vyživovací. Zároveň má poručník i jeho poručenec nárok na dávky pěstounské péče 

za stejných podmínek jako kdyby se jednalo o pěstounskou péči. OSPOD i v tomto 

případě vykonává nad rodinou pravidelně dohled. (MPSV, 2019–a) 

 

2.1.5. Osvojení 

Osvojení je forma náhradní rodinné péče, při které vzniká mezi svěřeným dítětem 

a osvojitelem z právního pohledu stejný vztah jako mezi biologickým rodičem a 

dítětem, osvojitel nebo osvojitelé jsou zapsáni do matriky namísto biologických 

rodičů. Vztahy s biologickou rodinou dítěte tímto zanikají, naopak rodina osvojitele 

získává k dítěti příbuzenský vztah. Osvojitel musí být osoba zletilá a svéprávná, 

obvykle manželé nebo jeden z manželů (který ovšem musí souhlasit), výjimečně je 

to jiná osoba. S osvojením musí souhlasit opatrovník dítěte nebo dítě samo, pokud 

dosáhlo alespoň 12 let věku. Dále také rodiče dítěte, matka může dát souhlas 

nejdříve 6 týdnů po porodu, otec kdykoliv. Ten lze po dobu 3 měsíců odvolat; pokud 

dítě do té doby není umístěno, může se odvolací lhůta prodloužit. Pokud rodiče 

nejeví o dítě zájem po dobu minimálně 3 měsíců, lze osvojení uskutečnit i bez jejich 

souhlasu. Není ho třeba také v případech, kdy byl rodič zbaven rodičovské 
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odpovědnosti a práva dát souhlas k osvojení, byl omezen na svéprávnosti nebo 

projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout. Osvo-

jení lze zrušit na návrh osvojitele nebo osvojence do 3 let od rozhodnutí soudu, 

pokud jej soud shledá jako předmětný. (Trnková, 2018) 

 Speciálním typem osvojení je mezinárodní osvojení, žadateli mohou být 

rodiny s bydlištěm mimo území ČR. V takovém případě je nutný souhlas Úřadu pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. (Trnková, 2018) 
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2.2. Proces zprostředkování náhradní rodinné péče 

Proces zprostředkování náhradní rodinné péče je proces hledání vhodné osoby pro 

osvojení nebo pěstounskou péči konkrétního dítěte a jejich následné seznámení. Je 

upraven zákonem o SPOD, popřípadě na něj vázanými vyhláškami. (MPSV,  

2019–b) Tento proces smí provádět pouze orgány SPOD uvedené v tomtéž zákoně 

§ 4 odst. 1, což jsou oddělení SPOD, která zřizují obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností a osoby pověřené výkonem SPOD. Zprostředkování na území ČR má 

v gesci krajský úřad, mezinárodní osvojení pak Úřad pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí v Brně. (MPSV, 2019–b) Trnková (2018) však poukazuje na možnost 

obejití těchto pravidel skrze tzv. přímou adopci. Matka nebo oba rodiče dají 

budoucím osvojitelům adresný souhlas k osvojení dítěte, čímž se vyhnou zprostřed-

kování.  

 Základním pravidlem zprostředkování je vyhledávání vhodné rodiny pro 

konkrétní potřeby dítěte, Zezulová (2012, s. 25) však popisuje „jistou skepsi v tom, 

jak se hledá nejvhodnější rodina pro dítě. (…) Členové poradního sboru neznali ani 

nás, ani dítě, pro které hledali rodinu. A musím konstatovat, že toto dítě, ačkoliv 

fyzicky je nám nejvíce podobné, se svou povahou výrazně liší…“ 

 Proces můžeme dle zákona o SPOD rozdělit na čtyři základní fáze: 

1) „vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném 

prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, 

2) vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, 

3) odborná příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny 

k přijetí dítěte do rodiny, 

4) výběr určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem 

určitého dítěte, jemuž se osvojení nebo pěstounská péče zprostředkovává 

a v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou.“  

 První fáze, tedy vyhledávání dětí, začíná na obecních úřadech obcí 

s rozšířenou působností, které zakládají dětem, příslušným k úřadu místem 

bydliště, spisovou dokumentaci. K tomu dojde po podání návrhu k soudu na 

základě vyhodnocení situace a individuálního plánu ochrany dítěte (dále jen IPOD). 
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Spis dítěte obsahuje podrobné informace o jeho situaci, jako i dokumenty 

a rozhodnutí soudů. (Trnková, 2018) 

 Podobný spis je založen i žadateli o osvojení nebo pěstounskou péči, tedy 

občanu ČR, popřípadě cizinci s trvalým pobytem v ČR na základě podání žádosti 

u příslušného obecního úřadu. Zároveň se tím zahajuje správní řízení o zařazení 

žadatele do evidence osob vhodných stát se pěstouny či osvojiteli. Aby byl spis 

kompletní, musí obsahovat doklady, podle nichž OSPOD může posoudit, zda je 

žadatel způsobilý pečovat o jakékoliv dítě, jakož i o dítě konkrétní. Například se 

jedná o zprávu o zdravotním stavu žadatele, psychologické posouzení nebo 

zhodnocení ekonomických a sociálních poměrů žadatele. (Trnková, 2018) 

 Třetí fází je odborná příprava žadatelů, kterou zajišťuje krajský úřad 

v rozsahu nejméně 48 hodin pro budoucí osvojitele a pěstouny, 72 hodin pak pro 

žadatele o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu. Pro všechny 

žadatele je účast povinná; časový rozsah je možný snížit u tzv. „druhožadatelů“. Na 

přijetí dítěte do rodiny jsou úměrně jejich vyspělosti připravovány i děti žijící 

v rodině. Následuje přijetí či zamítnutí žádosti a případné zařazení do registru. 

(Trnková, 2018) 

 Čtvrtá fáze, tedy fáze „propojování“ dětí a rodin začíná vytipováním dvou 

až tří vhodných osob či manželů ke konkrétnímu dítěti. Dojde k oslovení toho 

nejvhodnějšího, pokud dítě nepřijme, je osloven následující pár či osoba. Na 

seznámení je pak lhůta 30 dní (ve výjimečných případech může být prodloužena 

o 60 dní), v rámci které musí také dojít k rozhodnutí, zda pěstoun či osvojitel dítě 

přijme. V případě pěstounů na přechodnou dobu dojde k svěření dítěte do péče na 

základě rozhodnutí soudu tomu pěstounovi, který má volnou kapacitu – nejde tedy 

o zprostředkování jako takové. (Trnková, 2018) 

 Pokud ke zprostředkování nedojde do 3 let po zařazení žadatelů do evi-

dence, mohou být zařazeni do evidence pro mezinárodní osvojení. U dítěte je tato 

lhůta stanovená na 6 měsíců. Tento krok však neznamená vyřazení z evidence 

v ČR, zprostředkování v zemi původu dítěte má přednost. (MPSV, 2019–b) 
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2.3. Ústavní péče 

Z různých důvodů však děti stále končí v ústavních zařízeních namísto v náhradní 

rodinné péči, v následujících odstavcích proto najdeme shrnutí jednotlivých typů 

zařízení ústavní péče.  

 Dětská centra jsou ústavní zařízení primárně pro děti do tří let, pobyt jim ale 

může být prodloužen, pokud to dispozice zařízení dovolí. Spadají do působnosti 

Ministerstva zdravotnictví; přijmout mohou dítě na žádost zákonných zástupců 

„nebo na základě soudního rozhodnutí o předběžném opatření či ústavní výchově.“ 

(Trnková, 2018, s. 181) Mohou poskytnout ubytování i těhotné ženě nebo matce po 

porodu z důvodu nácviku rodičovských dovedností nebo z důvodu nepříznivé 

situace.  

 Dalším typem jsou školská zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, 

která se dále dělí na diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy se 

školou a dětské domovy. Všechny spadají do kompetence Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Obecně je jejich úkolem poskytnutí náhradní výchovné 

péče v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Měly by se také snažit 

spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout jí potřebnou péči. Každý typ školského 

zařízení má dále své specifické cíle. Dítě může být do zařízení umístěno bez 

souhlasu zákonných zástupců, a to na základě rozhodnutí soudu, který pro dítě 

v součinnosti s OSPOD vybere vhodné zařízení. (Trnková, 2018) 

 Specifičtějším typem jsou zařízení sociálních služeb, které mohou přijmout 

děti, jejichž postižení je tak vážné, že je není možné umístit v jiném školském 

zařízení. Spadají do gesce MPSV, principy jsou ale v zásadě podobné jako u škol-

ských zařízení. (Trnková, 2018) Jako příklad lze uvést Domov pro osoby se zdra-

votním postižením Zbůch. 

 A pak to existují ještě již výše zmíněná zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP), která sice nepatří mezi ústavní zařízení, ale 

jelikož jsou zde děti občas umístěny z různých důvodů po delší dobu, rozhodla jsem 

se je tu také zmínit. Většina laického obyvatelstva je zná pod pojmem „Klokánky“, 

které zřizuje Fond ohrožených dětí, z.s.; zřizovateli jsou ale také kraje a obce, 

všechny jsou ale v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Jejich účelem 
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je, jak už je z názvu zřejmé, poskytnout péči a ochranu dětem, které se ocitly 

v krizové situaci. O umístění opět musí rozhodnout soud, a to na základě žádosti 

zákonných zástupců, obecního úřadu s rozšířenou působností, nebo dítěte samot-

ného. Principem zařízení je poskytnutí krátkodobé ochrany, zázemí dítěti než se 

jeho situace vyřeší nebo než se rozhodne o jeho dalším umístění, proto zde může 

pobývat po dobu 6 měsíců, respektive 3 měsíců v případě, že je zde umístěno na 

základě žádosti rodiče. Je možné tuto lhůtu prodloužit, maximálně však na 12 

měsíců. (Trnková, 2018) 



33 

 

2.4. Dítě se zdravotním postižením v náhradní rodinné péči 

Podle Zezulové (2012) není žádné dítě přijaté do náhradní rodiny zdravé, jelikož se 

nenachází ve stavu pohody (vychází z definice zdraví podle WHO, která je uvedena 

v předchozí kapitole). Jejich minulost je chtě nechtě do různé míry poznamenala, 

u některých dětí se ale může projevovat zjevné zdravotní postižení. Přijetí dítěte 

s nějakou formou zdravotního postižení vyžaduje jistou míru odvahy, na druhou 

stranu má náhradní rodič možnost se na takové dítě připravit a zároveň se nemusí 

potýkat s pocitem viny, že je za zdravotní stav dítěte odpovědný. Je tak v určité 

výhodě oproti rodičům, kterým se takové dítě narodí. Pak jsou ale děti, které do 

rodiny přichází jako zdravé, po čase se u nich ale projeví nějaký typ zdravotního 

postižení, nebo do rodiny přicházejí se špatnou diagnózou. Zezulová (2012) píše, 

že to bohužel nejsou ojedinělé případy. Příčinu vidí v nedostatku času, který s dětmi 

v zařízeních pracovníci tráví. Ti pak přináší nepřesné informace o jeho zdravotním 

stavu. Mnohdy prý také chybí snaha zařízení najít správnou diagnózu. (Zezulová, 

2012) Je nutné ale poznamenat, že některé diagnózy se v raném věku těžko 

stanovují. (Vágnerová, 2011) 

 U dětí přijímaných do náhradní rodinné péče najdeme stejné typy vad 

a znevýhodnění jako u dětí vyrůstajících v biologických rodinách, některé diagnózy 

se ale u této skupiny objevují častěji. Podle Zezulové (2012) je to fetální alkoholový 

syndrom, který vzniká negativním působením alkoholu v těle matky na plod, 

dochází k různé míře poškození mozku. Jeho nejčastějšími projevy jsou: 

- Růstová retardace 

- Poškození mentálního vývoje 

- Poruchy chování 

- Kraniofaciální dysmorfie – odchylky lebky 

- Srdeční vady a vady centrální nervové soustavy 

- Abstinenční příznaky po narození 

Náhradní rodiče dětí s tímto syndromem se obvykle potýkají s výchovnými 

problémy, jelikož se nedočkají stejné reakce na běžné výchovné techniky jako 
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u zdravých dětí. Vyžadují trpělivý přístup a volbu vhodných výchovných postupů. 

(Zezulová, 2012)  

U mentálního postižení obecně hraje velkou roli hloubka postižení, které se 

ale dá stanovit často až v předškolním věku. Podle Vágnerové (2011) je 

nejdůležitější pro náhradní rodiny komunikovat s odborníky, kteří mohou rodiny 

připravit na pravděpodobné prognózy onemocnění. 

  Podle Zezulové (2012, s. 105) je dalším rozšířeným zdravotním 

znevýhodněním této skupiny dětí pervazivní vývojová porucha. Do této skupiny 

řadíme poruchy autistického spektra. Projevy této poruchy mohou být v souvislosti 

s touto skupinou zaměňovány za deprivační projevy, jelikož tyto děti zaostávají 

„v sociálním vývoji a komunikaci za svým celkovým vývojem, což je ale typické 

i pro sociální desinhibici, způsobenou málo podnětným prostředím a nedostatkem 

citové odezvy v ústavní výchově“. Po příchodu do náhradní rodiny se deprivované 

děti zlepšují, ty s tímto druhem poruchy ne tak výrazně nebo vůbec. Odborníci často 

náhradní rodiče mylně přesvědčují, že jde o etnické zvláštnosti nebo mentální 

opoždění, diagnostikovány tak tyto dětí bývají pozdě. Záleží pak na typu poruchy, 

jaká práce bude potřeba a jaký vývoj lze předpokládat. Obecně je to pro rodinu 

velmi zatěžující diagnóza, přičemž odlehčovacích služeb je v ČR zatím málo. 

(Zezulová, 2012)  

 Tělesná postižení jsou obvykle zjevná již při rozhodnutí o přijetí dítěte. Do 

dvou let věku ale často nebývá jasné, jak závažné bude, pokud se nejedná 

o chybějící končetiny či rozštěpové vady obličeje či páteřního kanálu, které jsou 

u této skupiny dětí poměrně časté. Z důvodu nejasného vývoje postižení tak 

zůstávají tyto děti v ústavních zařízeních obvykle déle, což má za následky další 

deprivaci. S tělesným postižením bývá v raném věku spojené i komplexní 

psychické opoždění, omezuje totiž vývoj poznávání. Toto opoždění ale nemusí být 

trvalé. Pro náhradní rodiče je náročná i nutnost rehabilitací, které jsou dětem 

nepříjemné a budování vztahu mezi náhradním rodičem a dítětem tak brzdí. Zátěž 

také představuje uzpůsobování domova, pořízení potřebných pomůcek a v případě 

nepohyblivého dítěte i fyzická náročnost péče o něj, která se bude v budoucnu 

pravděpodobně prohlubovat. (Vágnerová, 2011)  
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 Děti s lehčími formami smyslových postižení se daří většinou plně 

integrovat. Pokud však není vada včas rozpoznána, může zapříčinit opožděný 

vývoj, který se ale péčí náhradních rodičů většinou daří zlepšit. (Zezulová, 2012) 

Závažnější zraková postižení mohou být příčinou větší závislosti dítěte, už kvůli 

obtížím při orientaci v neznámém prostředí. Přirozeně je také omezením pro 

vnímání chování lidí, což komplikuje komunikaci. V raném věku může dítě s těžší 

formou zrakového postižení vykazovat známky pohybového nebo mentálního 

opoždění; k prozkoumávání a učení se totiž děti motivuje právě zrak, toto opoždění 

se daří vyrovnávat až v batolecím věku. U sluchového postižení záleží, zda je vadu 

možné „napravit“ kompenzačními pomůckami a v jakém věku k tomu dojde. Pro 

náhradní rodiny je nejdůležitější nalézt vhodný způsob komunikace a výchovy. 

(Vágnerová, 2011) 
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3. VÝZKUM 

3.1. Úvod – cíle a východiska výzkumu 

Práce má s ohledem na minimum studií podobného zaměření explorační charakter. 

Cílem práce je proniknout do situace dítěte s postižením v procesu zprostředkování 

náhradní rodinné péče skrze zkušenosti sociálních pracovníků v ústavních 

zařízeních; prozkoumat zejména šanci těchto dětí na umístění do náhradní rodiny a 

případné důvody vedoucí k omezeným možnostem na život mimo ústav.  

 Práce vychází ze statistiky MPSV (2019–c), podle které za posledních 5 let 

tvořily děti se zdravotním postižením umístěné do náhradní rodinné péče kolem 

2 % z celkového množství nezletilých dětí svěřených do náhradní rodinné péče, 

v posledních třech letech můžeme zaznamenat mírný nárůst počtu případů 

umístěných dětí s postižením zhruba v průměru o 17, pohybujeme se tedy kolem 

počtu 90 dětí za rok. K roku 2019 pobývalo v náhradní rodinné péči celkem 696 

dětí se zdravotním postižením, což je z celkového počtu přibližně 3,4 %. V ústavní 

péči jich pak ke stejnému roku pobývalo 1823, což je 27,8 % všech dětí. Děti 

s postižením tvořily téměř desetinu všech dětí vyrůstající mimo biologickou rodinu, 

je to tedy vyšší procento, než je běžné zastoupení dětí s postižením v populaci. 

Šance na umístění do náhradní rodiny je u dětí se zdravotním postižením 27 % 

oproti 80 % u zdravých dětí. (MŠMT, 2020) 

 Už v průběhu formování tématu práce jsem se snažila do problematiky 

hlouběji proniknout, aby východiska práce odpovídala reálné situaci. To bylo 

nezbytné pro výběr metodologie a další organizaci výzkumu. Má východiska pro 

výzkum byly následující: 

Výzkumný problém 

Jaké jsou zkušenosti sociálních pracovníků v ústavních zařízeních se zprostřed-

kováním náhradní rodinné péče u dětí se zdravotním postižením? 
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Hlavní výzkumné otázky (dále jen HVO) 

HVO1: Klesá šance na umístění do náhradní rodinné péče s rostoucím stupněm 

závislosti dítěte? 

HVO2: Jaké jsou hlavní příčiny nižší šance dítěte se zdravotním postižením 

v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče? 

Dílčí výzkumné otázky (dále jen DVO) 

DVO1: Jaké důvody vedou k umístění dítěte s postižením mimo rodinu? 

DVO2: Je rozdíl mezi možnostmi výběru ústavní péče u zdravých a zdravotně 

postižených dětí? 

3.2. Metodologie výzkumu 

Výzkum k tomuto tématu práce by se mohl pojmout jak kvantitativním, tak 

kvalitativním způsobem. Kvantitativní přístup by mi umožnil porovnat data z více 

zařízení, tudíž bych je mohla považovat za objektivnější, dala by se lépe aplikovat 

na situaci v ČR obecně. Přesto jsem se rozhodla zvolit cestu kvalitativní metody, 

protože bych se chtěla ve své práci pokusit porozumět zkoumané problematice více 

do hloubky a dát prostor respondentům vyjádřit své názory a zkušenosti, které 

kvantitativní metoda hůře zachytí. (Ševčík, 2007) 

 Jako hlavní výzkumný soubor jsem se vzhledem k tématu rozhodla zvolit 

ústavní zařízení, jelikož podle výzkumu MPSV, který zmiňuji výše, je většina dětí 

se zdravotním postižením umístěná v ústavním zařízení, ne v NRP. Sociální 

pracovnice mohou navíc s dítětem navázat užší vztah než pracovníci OSPOD 

a tudíž snáze nahlížet na situaci optikou dítěte se zdravotním postižením.  

 Ke sběru dat jsem zvolila techniku dotazování, která probíhala formou 

polostrukturovaného hloubkového rozhovoru. Podle Švaříčka (2007, s. 160) patří 

polostrukturovaný rozhovor mezi nejčastěji používané techniky; vychází „z pře-

dem připraveného seznamu témat a otázek“, které v rozhovoru musí zaznít – v mé 

práci byl tento seznam (dále nazýván jako struktura rozhovoru; tvoří přílohu č. 1) 

zasílán předem každému respondentovi. Zároveň však dovoluje tazateli klást 
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i doplňující otázky v souvislosti s odpověďmi respondenta. Skrze rozhovor jsem 

také získala informace k vytvoření rámcových osobních případových studií, které 

mi pomohly dokreslit situaci (jejich přepisy lze nalézt v příloze č. 2 – č. 12). Dá se 

tedy říci, že výzkum využívá triangulace metod, konkrétně datovou a metodo-

logickou.  

 Jelikož se poměrně nedávno upravila pravidla ohledně sdělování osobních 

informací, rozhodla jsem se s předstihem (v únoru 2020) oslovit sociální pracovnici 

dětského domova J, který jsem zvolila metodou náhodného výběru. Dalo by se říci, 

že šlo o předvýzkum, jelikož jsem se snažila zjistit, jaké informace mi zařízení ještě 

mohou sdělit a podle toho směřování výzkumu upravit. Nakonec byla důležitější 

ochota sociálních pracovníků se se mnou o informace podělit než vymezení hranice 

při dotazování, kterou jsem kvůli ochraně osobních údajů nemohla překročit. Přesto 

jsem se u jedné otázky setkala s tím, že pro některé sociální pracovníky byla už moc 

konkrétní a mohla by vést k identifikaci dítěte, tudíž mi na ni odmítli odpovědět. 

Této otázce se budu věnovat ještě v další podkapitole.  

3.2.1. Organizace sběru dat a výzkumný soubor 

Výzkum probíhal od června do července 2020 ve dvou fázích, oslovování 

a komunikace s respondenty a samotný sběr dat. První fáze výběru respondentů 

byla provedena metodou pravděpodobnostního výběru, respektive prostého 

náhodného. Z Databáze ústavní výchovy (dostupné na https://dbuv.msmt.cz) jsem 

náhodně vybrala 70 zařízení po celém území ČR, která měla na internetu dostupný 

kontakt; ty jsem následně oslovila. Dalo by se říci, že ve druhém kroku byl výběr 

spíše na základě dostupnosti, vzhledem k rozsáhlosti vzorku však nepovažuji tuto 

metodu výběru jako limitující. Jednalo se o 57 dětských domovů (jeden z nich byl 

církevní), sedm dětských center a šest dětských domovů se školou; obecné charak-

teristiky těchto zařízení jsou uvedeny v teoretické části práce. Poměr mezi oslove-

nými typy ústavních zařízení a poměr jejich zastoupení v ČR jsem se snažila zhruba 

dodržet, poslední fáze výběru výzkumného souboru tak lze považovat za metodu 

kvótního výběru. Dodržet přibližný poměr zastoupení jednotlivých typů zařízení 

v osloveném vzorku jsem se rozhodla proto, aby se dala data více zobecnit.  

https://dbuv.msmt.cz/
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 Podle informací na webových stránkách zařízení se většina oslovených 

zařízení nezaměřovala na děti se zdravotním postižením (39 z nich zde nemělo 

žádnou zmínku o dětech se zdravotním postižením).  

 

 Dětské 

domovy 

Dětská 

centra 

Dětské 

domovy se 

školou 

Celkem 

Oslovených 57 7 6 70 

Respondentů 6 5 0 11 

Tabulka 1: Celkový počet oslovených a respondentů 

 Oslovení proběhlo formou e-mailové zprávy na adresy sociálních 

pracovníků, popřípadě ředitelů zařízení. Na moji žádost odpovědělo 27 z nich, 

7 zařízení pak se zdravotním postižením nemělo žádnou zkušenost, tudíž jsme ve 

spolupráci nepokračovali. Ze zbývajících 20 ústavních zařízení se mi nakonec 

podařilo s 11 z nich výzkumné šetření provést. Čtyři z nich se na děti se zdravotním 

postižením nespecializují, jedno zařízení pak má dvě třetiny dětí s duševním nebo 

mentálním postižením, ale nepovažují se za specializované zařízení. Ve výzkum-

ném souboru je tak téměř rovné zastoupení zařízení specializovaných na děti se 

zdravotním postižením a zařízení, která mají zkušenost s dětmi se zdravotním po-

stižením, ale nepovažují se za specializovaná. Data získaná z výzkumného šetření 

bude v takto vyrovnaném vzorku možné lépe porovnávat. 

 Původní koncepce organizace výzkumného šetření byla provedení hloub-

kových rozhovorů se zaměstnanci ústavních zařízení, ideálně se sociálními pra-

covníky. Na základě reakce sociální pracovnice ústavního zařízení z předvýzkumu 

jsem se rozhodla všechny rozhovory provést při osobních setkáních. Naznačila mi 

totiž, že se ve výzkumu plánuji ptát na citlivé informace, které mi může sdělit pouze 

při osobní schůzce. Z důvodu pandemie Covid-19 bohužel muselo dojít ke změně 

tohoto záměru, osobní kontakt nebyl žádoucí. Jedinou přípustnou variantou se mi 

tak jevil rozhovor po telefonu. Aspoň částečně zachovává pocit osobního kontaktu 

a dává možnost využít metodu polostrukturovaného rozhovoru, která byla pro mé 

výzkumné téma důležitá. Její výhodou je také menší časová náročnost zejména pro 

mne jako tazatele, která mi umožnila oslovit i ta zařízení, která jsou od mého 
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bydliště hodně vzdálená. Na druhou stranu byla sebraná data ochuzena o neverbální 

složku, která se přes telefon těžko dá přenést, a také o možnost zažít zkoumané 

prostředí osobně. 

 Nakonec jsem dvě zařízení přeci jen navštívila, protože si dvě respondentky, 

což byly v obou případech sociální pracovnice, rozhovor po telefonu nepřály, 

preferovaly osobní setkání pod podmínkou dodržení hygienických opatření. V obou 

případech si na mne sociální pracovnice udělaly jen omezený čas, jelikož byly 

pracovně velmi vytížené. Vytíženost sociálních pracovnic na těchto pozicích mi 

byla známá. Proto jsem se rozhodla všem respondentům předem na e-mailovou 

adresu zaslat přibližnou strukturu rozhovoru, aby měli možnost se na některé 

oblasti, zejména co se týče statistických údajů, připravit, popřípadě si k ruce vzít 

potřebné materiály. I tak mne kvůli úspoře času obě sociální pracovnice, které jsem 

osobně navštívila, vyzvaly k pořízení zvukového záznamu rozhovoru, který bude 

využit jen pro účely této práce a následně smazán. Oba záznamy pak byly přepsány 

do zasílané struktury, do které jsem doslovně zaznamenávala i telefonické 

rozhovory. Aniž bych o to žádala, někteří respondenti strukturu vyplnili, přes 

telefon pak uváděli hlavně detailnější informace, které jsem do zaslané struktury 

připisovala.  
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Kód 

zařízení 

Typ Počet 

dětí 

Z toho se zdravotním 

postižením 

Kraj 

Zařízení A 
DD 24 

4 Ústecký 

Zařízení B 
DD 12 

12 Jihomoravský 

Zařízení C 
DC 15 

4 Praha 

Zařízení D 
DD 30 

27 Královéhradecký 

Zařízení E 
DC 8 

4 Olomoucký 

Zařízení F 
DC 20 

20 Olomoucký 

Zařízení G 
DC 60 

30 Plzeňský 

Zařízení H 
DC 4 

4 Středočeský 

Zařízení I 
DD 22 

22 Středočeský 

Zařízení J 
DD 47 

33 Jihočeský 

Zařízení K 
DD 20 

19 Jihočeský 

Tabulka 2: Údaje o zařízeních 

 

3.2.2. Metoda analýzy dat  

Nejčastěji užívanou metodou analýzy sběru dat je otevřené kódování. Švaříček 

(2007) ji popisuje jako metodu, při níž dojde k rozebrání sebraných dat na malé 

jednotky (slova, věty, odstavce, …), kterým jsou následně podle významu přiděleny 

kódy neboli jména. Ty se následně spojí do kategorií, přičemž některé kódy mohou 

patřit do více kategorií. 

 Pro můj výzkum byla tato metoda nejvhodnější, proto jsem ji zvolila. 

Výpovědi respondentů jsem tedy rozdělila na malé jednotky, které jsem následně 

podle obsahu kódovala. K vytvoření kategorií mi pomohly výzkumné otázky 

a témata struktury rozhovoru. Kódy jsem poté ke kategoriím přiřazovala.  
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3.3. Výsledky výzkumného šetření  

Výsledky výzkumného šetření budu prezentovat v několika podkapitolách dle 

výzkumných otázek, kterými se výzkum zabýval.  

3.3.1. HVO1: Klesá šance na umístění do náhradní rodinné péče 

s rostoucím stupněm závislosti dítěte? 

Jako první bych se ráda věnovala šanci dětí se zdravotním postižením na osvojení. 

Respondentky ze dvou zařízení mi nebyly schopné říci, zda za posledních pět let 

bylo některé z osvojených dětí se zdravotním postižením, nerozdělují totiž 

v dokumentech děti na zdravé a se zdravotním postižením. Ostatní se však shodly, 

že za tu dobu neevidují žádné dítě se zdravotním postižením, které by v rámci ČR 

odešlo do adopce: „Většina jde do pěstounské péče na přechodnou dobu. (…) 

Adopce nic, jinak 3 až 5 dětí za rok, ale nebyly nijak závažně postižený,“ 

vypověděla respondentka ze zařízení E (viz přílohu č. 6). Pouze zařízení I má 

zkušenost s osvojením dítěte se zdravotním postižením do zahraničí (viz přílohu 

č. 10). 

  Pouze menšina respondentek odpověděla kladně na otázku, zda je některé 

z dětí v registru pro osvojení. Důvodem může být jejich neinformovanost – „Nemá-

me informaci o tom, zda jsou děti právně volné. (…) Nás tato informace nezajímá, 

nepotřebujeme ji shromažďovat,“ vypověděla respondentka ze zařízení J (viz 

přílohu č. 11). Setkala jsem se i s překvapením, když jsem se na tuto otázku ptala 

respondentky zařízení B: „Do adopce od nás děti nejdou, máme jen děti s posti-

žením.“ (viz přílohu č. 3). V zařízení G (viz přílohu č. 8) sice děti vhodné pro adopci 

mají (7 dětí + 2 v mezinárodním registru, obě s mentálním postižením), ale její 

zkušenost je podobná: „Na obranu, proč ještě nejsou umístěny, je to buď čerstvé, 

nebo jsou to děti se specifickými potřebami, postižené, nebo děti romské, které se 

nám nedaří umístit. Jedno z toho je chlapeček ležící, úplně ležící.“ Zajímavá byla 

i její poznámka o tom, že mezinárodní osvojitelé se moc nehrnou do adopce dětí 

s psychiatrickou diagnózou, naopak mentálně postižené děti se do zahraničí umístit 

daří lépe.  
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 V souvislosti s umístěním dětí se zdravotním postižením do pěstounské péče 

se mi podařilo zaznamenat více dat, protože s ní zařízení mají více zkušeností. 

Respondentka ze zařízení B (viz přílohu č. 3), které se specializuje na děti s těžšími 

formami zdravotního postižení, je z respondentek nejpozitivnější. Jako hranici pro 

umístění dítěte vidí to, zda vyžaduje nepřetržitou péči, v takovém případě je podle 

ní už neumístitelné. Většinou jsem se ale setkala spíše se skepsí, takto mluvila res-

pondentka ze zařízení F (viz přílohu č. 7): „Nejsou pěstouni ani pro jedno, ani 

zdravé dítě, natož pro pětičlennou sourozeneckou skupinu či pro dítě postižené.“ 

Zařízení E se nedaří umístit ani děti zdravé, které nosí brýle nebo jejichž rodiče 

trpěli nějakou nemocí. Respondentka ze zařízení H „…nikdy nezažila, že by si 

někdo vzal ležáčky, jen vozíčkáře se zdravou hlavou.“ (viz přílohu č. 9). Možné 

vysvětlení, proč je pro některá zařízení snazší umístit do NRP děti s těžší formou 

postižení, nabídly shodně dvě respondentky: „Pokud si někdo bral těžce postižené 

dítě, byli to věřící lidé z Moravy, kteří v tom viděli poslání.“ (ze zařízení G, příloha 

č. 8) Zařízení B opravdu působí na jižní Moravě, ale pro vytvoření vztahu mezi 

úspěšností v umisťování dětí a kontaktem zařízení s křesťanskou komunitou ne-

mám dostatek dat (viz přílohu č. 3). Dalším možným vysvětlením by mohla být 

dobrovolná spolupráce se Sdružením pěstounských rodin (dále SPR) nebo pořádání 

akcí pro pěstouny. Takovou činnost popsaly respondentky ze tří zařízení. Zařízení E 

má zkušenost s pořádáním setkání pěstounských rodin (viz přílohu č. 6). Zařízení B 

spolupracuje se SPR a aktivně se snaží pěstounské rodiny vyhledávat: „Upřímně, 

žádné z umístěných dětí nebylo cestou evidence na krajském úřadě. Jde o pořádání 

akcí a zvaní bývalých dětí s pěstouny, ti s sebou pak přivezou kamarády a známý…“ 

(viz přílohu č. 3). Zařízení G pěstouny aktivně nevyhledává, ale přispívá do 

časopisu SPR a snaží se s nimi maximálně spolupracovat (viz přílohu č. 8).  

 Zajímavé je sledovat také důvody, proč si dítě se zdravotním postižením 

pěstounská rodina vzala:  

- Ve dvou případech respondentky uváděly jako důvod „vzájemnou chemii“, 

která pěstouny přiměla si dítě vzít.  

- V dalších dvou případech měli pěstouni zájem konkrétně o dítě 

s postižením. V případě zařízení E šlo o pěstounku, která měla syna s Dow-

novým syndromem a přála si pro něj sestru s podobným postižením. 
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V druhém případě se jednalo o pěstouny, kteří již ze zařízení jedno dítě měli 

a chtěli podobně postižené (viz přílohu č. 6). 

- Zazněl také případ, kdy pěstouni netušili, že si berou do péče dítě s 

postižením.  

- V jednom případě šlo o známou matky. Respondentka ze zařízení A ale vy-

pověděla, že nejvíc dětí umisťují do péče pěstounům, kteří jsou známí dítěte 

(viz přílohu č. 2). V případě dalších 4 příběhů dětí šlo také o osoby, které 

s dítětem navázaly vztah a následně se rozhodly si jej vzít do péče. Ve dvou 

případech šlo o vychovatelky, v dalších dvou o učitelky.  

3.3.2. HVO2: Jaké jsou hlavní příčiny nižší šance dítěte se zdravotním 

postižením v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče? 

Tato podkapitola se zabývá názory sociálních pracovnic na možné důvody, které 

mohou mít za následek nižší šance dětí se zdravotním postižením na umístění do 

náhradní rodinné péče.  

 Nejčastěji se objevující příčina byla nedostatek pěstounů, uvedlo ji 5 res-

pondentek. Doplňovaly, že ani pro děti zdravé se pěstounské rodiny v posledních 

letech nehledají snadno. Respondentka zařízení F odpověděla trochu ironicky: „Do 

klasické dlouhodobé pěstounské péče se nám podaří umístit tak jedno dítě za rok, 

u zdravotně postižených dětí je to nula dětí za rok – já myslím, že ty šance jsou už 

téměř vyrovnané.“ Dvě respondentky považovaly nedostatek pěstounů za hlavní 

důvod, zbytek vidělo příčiny ještě v chybě systému: „Myslím si, že je to systémová 

chyba. Stát neřeší otázku NRP pro děti se zdravotním postižením, chybí nám tento 

typ pěstounů – tzv. terapeutický pěstoun.“ (zařízení C, příloha č. 4) Podobně to vidí 

i respondentka ze zařízení D, která vidí problém v nedostatku pěstounů proško-

lených na přijetí dítěte se zdravotním postižením (viz přílohu č. 5). Tento 

problém dokládá i případ chlapce, který byl do zařízení z pěstounské rodiny vrácen 

z důvodu závažných poruch chování, se kterými si pěstounská rodina nebyla 

schopná poradit (viz přílohu č. 11)  

 Dvakrát se objevil důvod „vybíravost pěstounů“, který může souviset 

s nedostatečnou připraveností na problémovější děti: „Pěstouni začínají být 

rasistický, chtějí jen ty zářný děti, žádný Romy nebo postižený. Kolikrát jim vadí 
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i onemocnění v rodině, ortopedická vada, brýle nebo porucha učení“. (zařízení E, 

příloha č. 6) Trochu jiný druh vybíravosti popisuje respondentka ze zařízení A: 

„…každé dítě má někoho, krom jednoho, s kým je v kontaktu. Což je jeden z těch 

důvodů, proč se do toho pěstouni neženou“. S tímto problémem se setkala 

i respondentka zařízení B, i když v trochu jiné podobě. Popsala mi příběh dítěte se 

středně těžkým postižením, jak tělesným, tak mentálním, jehož biologická rodina 

o dítě nejevila zájem do chvíle, kdy se po pár letech pobytu v zařízení našla vhodná 

pěstounská rodina. „Byla i případová konference, ale matka vyhrožovala, že bude 

pěstounům ničit život. Takže momentálně nejsou pěstouni, protože to vzdali.“ (viz 

přílohu č. 3) 

 Dalším zmiňovaným problémem je nedostatek respitních služeb. Ten 

může být zároveň i důvodem, proč se některé rodiny rozhodnou dítěte s postižením 

vzdát (tato problematika je rozvedena níže). Respondentka ze zařízení G to popisuje 

takto: „…péče o dítě s postižením je opravdu náročná. Taková rodina potřebuje 

dvojnásobnou podporu…“ (viz přílohu č. 8). 

 Jedna respondentka (zařízení K, příloha č. 12) vidí jako hlavní příčinu 

omezených šancí dítěte se zdravotním postižením nedostatečnou finanční 

motivaci pěstounských rodin. Naopak 3 respondentky v navýšení finančního 

ohodnocení pěstounských rodin vidí riziko: „Ne finanční motivace! Takový případy 

nám nikdy nedopadly“. (zařízení A, příloha č. 2) Obavy respondentek z nárůstu 

počtu pěstounů, kteří jsou motivováni především finanční odměnou, jsou 

pochopitelné. Dvě z nich ale připouští, že zvýšení finančních příspěvků by pro 

některé náhradní rodiny mohlo být důvodem k přijetí dítěte se zdravotním 

postižením.  

 Posledním důvodem, který zmínily dvě respondentky, je nedostatečné 

zapojení neziskových organizací v procesu zprostředkování NRP. Je to problém, 

který se opět týká i umisťování zdravých dětí. Respondentky ze zařízení G a I 

navrhují větší spolupráci OSPOD s neziskovými organizacemi, respondentka ze 

zařízení I vysvětluje: „Nemám moc dobrou zkušenost se státními institucemi NRP, 

že by spolupracovaly s neziskovkami, který jsou úspěšnější v hledání rodin.“ (viz 

přílohu č. 10). 
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 U zařízení G jsem se setkala s případem, kdy dítě z důvodu nezávažného 

onemocnění zůstalo v zařízení kvůli další diagnostice, a to navzdory tomu, že se 

pro něj našla vhodná pěstounská rodina na přechodnou dobu. Dítě nakonec ze zaří-

zení odešlo až v 11 měsících do osvojení. Jeho pobyt v zařízení byl ale i v případě 

umístění do adoptivní rodiny prodloužen kvůli pomalé práci soudu (viz přílohu 

č. 8). 

3.3.3. DVO1: Jaké důvody vedou k umístění dítěte s postižením mimo 

rodinu? 

V této oblasti bych se chtěla zaměřit na důvody, které respondentky zmiňovaly jako 

důvod k odebrání dítěte z biologické rodiny nebo k dobrovolnému umístění dítěte 

se zdravotním postižením do zařízení. Jelikož se často jedná o důvody, které mohou 

zároveň být i důvody, pro které se pěstouni rozhodnou dítě s postižením nepřijmout 

do své péče, rozhodla jsem se je do své práce s ohledem na výzkumný problém 

zařadit. 

 Prvním nejčastěji (u sedmi respondentek) zmiňovaným důvodem byla ne-

schopnost rodičů se o dítě postarat. Tuto skupinu důvodů bych pro větší přehled-

nost rozdělila do následujících podskupin: 

 První podskupinu tvoří děti, které do zařízení přišly z toho důvodu, že jejich 

rodiče požádali zařízení o umístění dítěte, protože nebyli schopni péči o něj dále 

zvládat, ať už fyzicky nebo psychicky. Respondentka ze zařízení B vysvětluje, proč 

v jejich zařízení pobývá na žádost rodičů 13 dětí: „Rodiny, které nás o pomoc 

požádaly a máme v péči jejich dítě, pečovaly o dítě doma a nešlo to. Rodiny kola-

bovaly, i když některé měly asistenta domů.“ (viz přílohu č. 3). 

 Druhou podskupinu tvoří děti, které rodinám byly odebrané, jelikož rodiče 

nebyli schopni dítěti zajistit péči odpovídající jeho zdravotnímu stavu. Nejde tedy 

o děti „klasicky zanedbávané“. Dobře to ilustruje vyjádření respondentky ze 

zařízení K: „Tři sourozence měla zdravý. Soud ty ostatní nechal rodině s dohledem, 

protože nezvládali jen tu její výchovu.“ Problém tedy není v neschopnosti rodičů 

postarat se o dítě, jak dokládá předchozí příklad rodiny, která selhala pouze 

v souvislosti s dívkou se zdravotním postižením, o její sourozence jinak pečovali 

správně (viz přílohu č. 12). Do této podskupiny by se tak daly řadit případy rodičů, 
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kteří nejsou o dítě se zdravotním postižením schopni pečovat, protože jejich 

osobnostní vyzrálost nebo zdravotní stav jim to nedovoluje. Takový případ uvádí 

respondentka ze zařízení A, která má zkušenost s případem chlapce, který byl do 

zařízení umístěn, protože jeho matka se stala imobilní. S podporou by přitom péči 

byla schopna zvládnout, myslí si respondentka (viz přílohu č. 2). Navrhuje vznik 

specializovaného zařízení pro rodiče s postižením a jejich děti, kteří často pečují 

také o děti s postižením. Tento speciální druh zařízení by byl vhodný i v případě 

dívky, která nemohla být umístěna k prarodičům, ačkoliv o svěření do péče velmi 

usilovali. Důvodem byl opět jejich zdravotní stav – oba byli nevidomí. Tento typ 

služby by mohl být vhodný i pro rodiče, jejichž případ je uveden v úvodu odstavce.  

 Z výpovědí se tak ukázalo, že příčinou pobytu některých dětí v ústavních 

zařízeních nemusí být nezájem nebo zanedbávání péče rodiči, ale nedostatečná 

vnější podpora rodin, které by o dítě chtěly pečovat, ale není to v jejich silách. 

Takovou podporou by mohly být dostupnější odlehčovací služby nebo speciální 

pobytová zařízení pro rodiče s těmito obtížemi.  

 Druhou samostatnou skupinou důvodů je strach ze společenské stigmati-

zace. Ten popsaly na dvou různých případech dětí respondentky ze zařízení E (viz 

přílohu č. 6).: „Downička (…) se narodila do normální rodiny, maminka se zhrou-

tila a nakonec se dítěte vzdala, nezvládala ji vidět. Rodina je z vesnice, báli se, že 

by to všichni řešili.“; a zařízení H: „Dívka přišla z porodnice, rodina o ni nechtěla 

pečovat z důvodu hendikepu. (…) Jde o vzácný syndrom.“ (viz přílohu č. 9). Oba 

případy dokazují, že mnozí rodiče nejsou připraveni na možnost, že by se jejich dítě 

nemuselo narodit zdravé. Důvodem mohou být předsudky, které ve společnosti vůči 

lidem se zdravotním postižením stále existují; v teoretické části je tento jev blíže 

popsán.  

3.3.4. DVO2: Je rozdíl mezi možnostmi výběru ústavní péče u zdravých 

a zdravotně postižených dětí? 

Tato podkapitola se zabývá uzpůsobením ústavních zařízení na péči o děti se 

zdravotním postižením a tím, jaké typy zařízení podle respondentů v ČR chybí nebo 

jich je nedostatek. Z výzkumu MPSV, ze kterého jsem vycházela, vyplývá, že děti 

se zdravotním postižením se do náhradní rodinné péče dostávají spíše sporadicky, 
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proto jsem se rozhodla zjistit, jak jsou na ně zařízení vybavená, potažmo jaké 

nároky tím mohou vznikat na náhradní rodiče.  

 Můj výzkumný vzorek tvořily tři dětské domovy, které jsou plně přizpůso-

beny péči o děti se zdravotním postižením. Zaměstnávají zdravotnický personál, 

jsou bezbariérové, přizpůsobené i na ty nejtěžší případy. Dále tři dětská centra, která 

také pečují z velké části o děti se zdravotním postižením, ani jedno ale není schopno 

zajistit péči o děti připojené na dýchací přístroj. Jeden dětský domov se pak 

specializuje na péči o děti se sluchovým postižením, má v péči pouze jedno zdravé 

dítě, jehož sluchově postižená sestra je v domově také umístěna. Přednostně ale 

přijímají děti se zdravotním postižením, na náročnější případy nemají dostatek 

personálu.  

 Častým důvodem, proč nejsou děti se zdravotním postižením do ústavních 

zařízení přijímány, je fakt, že mnoho z nich bylo zřízeno na zámcích nebo ve vilách. 

Jde tedy o staré historické budovy, které není jednoduché přizpůsobit pobytu 

dětí s hendikepem. Nejčastěji jsem se setkala s problémem zařízení upravit bezba-

riérově, konkrétně u tří zařízení. To vede k omezení umístění dětí na vozíku. 

 Nedostatek personálu se objevuje jako důvod omezení příjmu dětí se 

zdravotním postižením u dalších zařízení, která na tyto děti nejsou specializovaná. 

Respondentka zastupující zařízení A popisuje případ, kdy dítě muselo z důvodu 

onemocnění dokonce zařízení opustit: „Nemáme zdravotnický personál, takže tím 

jsme omezení. Měli jsme kluka, kterej ale měl pak cukrovku, takže ho museli dát do 

jinýho ústavu, protože tu nemáme zdravotní sestru.“ Respondentka zařízení E pak 

vypověděla, že nemají dost personálu na to, aby se mohli postarat o dítě s psy-

chiatrickou diagnózou nebo poruchou autistického spektra.  

 Právě s problémem umisťování dětí s poruchami autistického spektra jsem 

se setkala i ve výpovědi respondentky ze zařízení G: „Máme problém s dětmi s po-

ruchou autistického spektra, které nemáme kam umístit. Máme málo zařízení s ta-

kovou specializací.“ (viz přílohu č. 8). 

 Problém nízkého počtu míst ve specializovaných zařízeních popisují 

i další dvě zařízení: „Momentálně je velký problém děti umístit, protože ústavů je 

málo a mají dlouhé pořadníky.“ (respondentka ze zařízení B, příloha č. 3) Často 
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tak končí v zařízení pro osoby se zdravotním postižením, které se ale většinou 

primárně nezabývají péčí o děti. 

3.4. Shrnutí empirické části 

Klesá šance na umístění do náhradní rodinné péče s rostoucím stupněm 

závislosti? 

 Podle dotazovaných má zdravé dítě větší šanci na umístění do náhradní 

rodinné péče než dítě se zdravotním postižením. Všechny respondentky, které mají 

zkušenost s umisťováním jak zdravých dětí, tak dětí se postižením, uvedly, že se 

jim častěji daří umístit děti zdravé. S osvojením dětí s postižením mají zařízení 

málo zkušeností, zájemců se jim nedostává. U pěstounské péče můžeme sledovat 

tendenci upřednostňovat děti s lehčím postižením před těmi s těžšími formami. Děti 

s kombinovaným postižením se daří umístit hůře než ty, které mají pouze zdravotní 

postižení. V souvislosti s mezinárodním osvojením vyplynulo, že menší šanci na 

adopci mají děti s duševním onemocněním.  

Jaké jsou hlavní příčiny nižší šance dítěte se zdravotním postižením v procesu 

zprostředkování náhradní rodinné péče? 

 Nejčastěji zmiňovanou příčinou je nedostatek pěstounů, kteří by chtěli 

přijmout dítě s postižením. To je zapříčiněno buď systémovou chybou – neexis-

tence specializovaných „terapeutických pěstounů“ nebo nedostatečností školení, 

kterým budoucí pěstouni prochází. Obecný nedostatek pěstounů dává pěstounům 

možnost si děti vybírat, což je další příčinou, kterou respondentky zmiňovaly. 

Problém, který se týká nejen případných náhradních rodičů dětí s postižením, ale 

i těch biologických, je nedostatek odlehčovacích služeb. Navýšení finančních 

odměn pěstounům uvedla pouze jedna respondentka, několik dalších to ale naopak 

zmínilo jako špatnou cestu.  

Jaké důvody vedou k umístění dítěte s postižením mimo rodinu? 

 Většina respondentek vidí jako důvod vedoucí k umístění dítěte se 

zdravotním postižením mimo rodinu neschopnost o něj adekvátně pečovat. Ta může 

být způsobena vyčerpáním rodiny, která se o dítě doposud starat zvládala. 
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Nedostatečná podpora a vysoká náročnost péče vedly k rozhodnutí rodiny požádat 

o umístění dítěte do zařízení. V jiných případech jde také o rodiny, kterým bylo dítě 

s postižením odebráno z důvodu neschopnosti o něj pečovat. Specifickým 

případem může být náhlá zdravotní indispozice rodiče, který sám potřebuje péči. 

 Druhým zmíněným důvodem je pak společenská stigmatizace, která vede 

rodiče k rozhodnutí dítě opustit. V obou případech přišlo dítě do zařízení hned 

z porodnice poté, co je zde rodiny po sdělení diagnózy zanechaly.  

Je rozdíl mezi možnostmi výběru ústavní péče u zdravých a zdravotně 

postižených dětí? 

 Ano, rozdíl můžeme pozorovat. Zařízení často nejsou uzpůsobená na pobyt 

dětí zejména s pohybovým postižením, jelikož se jedná o historické budovy. 

Některé nezaměstnávají dostatek personálu, jiné nemají zaměstnance s odbornou 

kvalifikací. Problémem je také nedostatečná kapacita zařízení specializovaných, 

což vede k umisťování děti do nevhodných zařízení, např. do zařízení určených 

primárně pro dospělé osoby.  

 Výsledky výzkumu by mohly být u všech zúčastněných subjektů podnětem 

pro zlepšení. Ústavní zařízení mohou z dat získat představu o fungování a zkuše-

nostech jiných zařízení; několikrát jsem se totiž setkala s tím, že mi respondent 

sdělil, že nemá představu, jak „jsou na tom jinde“. Neziskové organizace, které 

pracují s pěstounskými nebo adoptivními rodinami mohou data využít ke zlepšení 

svých stávajících služeb, popřípadě rozvoji nových programů. Výzkum by také 

mohl přispět k navázání vztahů a spolupráce mezi jednotlivými OSPOD, ústavními 

zařízeními a neziskovými organizacemi.    

 Aktuální situaci by mohla zlepšit připravovaná novela zákona o sociálně-

právní ochraně dětí, která má dětská centra transformovat do zařízení pro děti se 

zdravotním postižením, která budou fungovat jako pobytové i odlehčovací služby. 

Je to určitě krok dobrým směrem, odlehčovacích služeb je podle respondentek 

nedostatek. Otázkou je, jestli bude mít zásadnější vliv na osudy dětí s postižením, 

které tam budou moci být i nadále umístěné od narození. Mělo by také dojít 

k navýšení příspěvku pro všechny pěstouny. Pěstouni pečující o sourozeneckou 

skupinu nebo právě ti, kteří se starají o dítě s postižením, by měli mít podle novely 

nárok na vyšší příspěvek než pěstouni běžní. Otázkou zůstává, zda se navýšení 
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příspěvků stane dostatečnou motivací stát se pěstouny, natož stát se pěstouny dítěte 

s postižením.  
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4. ZÁVĚR  

Bakalářská práce exploračního charakteru se zabývá procesem zprostředkování 

náhradní rodinné péče v případě dětí se zdravotním postižením. Teoretická část 

pojednává v první kapitole o zdravotním postižení obecně, vymezuje jeho 

jednotlivé typy a nastiňuje možná specifika péče o děti se zdravotním postižením 

z pohledu náhradních rodičů. Další kapitola pak popisuje jednotlivé formy náhradní 

rodinné péče a proces jejího zprostředkování. Do této kapitoly jsem zařadila také 

shrnutí ústavní péče, aby se čtenář lépe orientoval v druhé, empirické části.  

 V empirické části je nejdříve představen vlastní výzkum, jeho cíl 

a výzkumné otázky. Následně je popsána metodologie a organizace výzkumu 

a výzkumný vzorek, který tvořilo 11 dětských center a dětských domovů po celé 

ČR. Ty byly zastoupeny 11 sociálními pracovnicemi, se kterými jsem vedla v devíti 

případech rozhovory po telefonu, dvě respondentky jsem navštívila v práci osobně. 

Přepisy rozhovorů jsem následně analyzovala a zpracovala metodou otevřeného 

kódování. Výsledky jsem poté členila do několika kategorií dle výzkumných 

otázek. Vytvoření těchto kategorií mi pomohlo odpovědět na předem stanovené 

výzkumné otázky a zároveň z výsledků vytvořit nové teorie.  

 Zásadní je z mého pohledu zjištění, že velká část dětí s postižením končí 

v ústavních zařízeních, ačkoliv by se o ně byla rodina schopná s podporou postarat. 

Zařízení specializovaná na děti s postižením sice často poskytují odlehčovací 

služby, míst ale není dostatek, některé služby, jako například ústavní zařízení pro 

rodiče s postižením a jejich děti, úplně chybí. Rozvoj sítě podpůrných služeb by 

mohl také více motivovat pěstouny k přijetí dítěte s postižením. Motivace pěstounů 

k přijetí nebo naopak nepřijetí dítěte s postižením je ale vhodná k dalšímu 

zkoumání, které by mohlo pomoci zkvalitnit služby pro pěstouny, popřípadě upravit 

stávající systém podle jejich potřeb. Tématem pro další zkoumání by mohl být také 

vliv angažovanosti jednotlivých ústavních zařízení (organizování nadstavbových 

aktivit jednotlivými ústavy pro pěstouny a veřejnost nebo jiný druh spolupráce se 

SPR) na počet umístěných dětí. Z výpovědí respondentek vyplynulo, že by tyto 
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dobrovolné akce mohly mít značný vliv, pro vyvození vztahu by však bylo nutné 

více dat.  

 Ve své diplomové práci bych se k tématu ráda vrátila a zjištění rozšířila 

o další oblasti, buď o ty výše zmíněné nebo o pohled sociálních pracovníků 

OSPOD. Díky němu bych si mohla vytvořit objektivnější názor na proces 

zprostředkování náhradní rodinné péče a lépe posoudit jeho nedostatky i pozitiva. 
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[1] 

Struktura rozhovorů 

• Kolik má zařízení aktuálně zdravých a zdravotně postižených dětí? 

• Jak postižené dítě je zařízení schopné přijmout? Je nějaký omezený počet? 

• Má zařízení v plánu v budoucnu rozšířit svoji kapacitu pro děti se zdr. postižením? 

• Kolik právně volných dětí v zařízení je? Kolik z toho se zdr. postižením? 

• Kolik dětí se podařilo umístit do NRP za posledních 5 let? 

• Jakým stupněm postižení dítě trpělo? 

• Kolik odešlo do adopce? 

• Kolik odešlo k příbuzným? 

• Angažuje se Vaše zařízení při hledání vhodných rodin pro NRP? 

Co by mohlo pomoci tomu, aby se šance zdravých a zdr. postižených dětí na umístění do 

NRP vyrovnaly?  

Myslíte si, že pro dítě se zdr. postižením lepší vyrůstat v NRP než v ústavním zařízení? 

Kam obecně odchází děti se zdr. postižením z Vašeho zařízení? 

Kazuistika 1 a 2  

• věk  

• (stupeň postižení) 

• odkud dítě přišlo (z rodiny, ze ZDVOP, z jiného DD…) a pokud je to možné, 

nastínit důvod umístění do Vašeho zařízení 

• který OSPOD má jeho agendu na starost 

• jak dlouho v zařízení pobývá 

• je právně volné? 

• kam bylo následně umístěno nebo kam odešlo (popřípadě kam bude 

pravděpodobně směřovat) 

• jaké další faktory mohly ovlivnit umístění/neumístění dítěte do NRP? 

• (jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti) 
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[2] 

Zařízení A 

 

- Kolik má zařízení aktuálně zdravých a zdr. postižených dětí? 

Celkem 24 dětí, z toho 4 děti s mentálním postižením, jde o sourozence. 1 má 

středně těžký, nastupuje na praktický obor, byl ve speciální škole a 3 jsou lehčí, ale 

jsou v praktický škole, u jednoho se teď objevila epilepsie. Řekla bych, že z ⅔ za 

to může deprivace, bylo tam týrání. 

Jinak nejsme specializovaný na postižení. Dřív jsme měli tak jedno nebo dvě 

postižený děti, ale většinou bylo způsobený zanedbáním. 

- Jak postižené dítě je zařízení schopné přijmout? Je nějaký omezený počet? 

Je to stará vila, takže nejsme bezbariérový. Nemáme zdravotnický personál, takže 

tím jsme omezení. Měli jsme kluka, kterej ale měl pak cukrovku, takže ho museli 

dát do jinýho ústavu, protože tu nemáme zdravotní sestru... 

- Má zařízení v plánu v budoucnu rozšířit svoji kapacitu pro děti se zdr. 

postižením? 

Ne 

- Kolik právně volných dětí v zařízení je? Kolik z toho se zdr. postižením?  

Nemáme ani jedno, nikdo neni zbaven rodičovských práv – většina chodí domů 

- Kolik dětí se podařilo umístit do NRP za posledních 5 let? 

4 děti do PP, jedno se bude vracet; 3 jsou v jednání (snad půjdou k známý učitelky); 

všechny zdravý  

- Angažuje se při hledání vhodných rodin pro NRP Vaše zařízení? 

S žádnou organizací nespolupracujeme, ale OSPOD funguje. Ale nejvíc se to stává, 

že se seznámí s někým a přes toho se pak dostanou k našemu dítětí.  

- Co by mohlo pomoci tomu, aby se šance zdravých a zdr. postižených dětí na 

umístění do NRP vyrovnaly?  

Pěstounů je málo, máme spoustu sourozenců a starších dětí, myslim, že hranice je 

tak 10-12 let pro umístění. Každé dítě má někoho, krom jednoho, s kým je v 

kontaktu. Což je jeden z těch důvodů, proč se do toho pěstouni neženou. 

Ne finanční motivace! Takový případy nám nikdy nedopadli. Když přijdou, že 

potřebují dítě na něco, za mrtvé dítě, na pomoc, tak to nikdy nevyjde.  

 

- Myslíte si, že pro dítě se zdr. postižením lepší vyrůstat v NRP než v ústavním 

zařízení? Jo. 

 

- Kam obecně odchází děti se zdr. postižením z Vašeho zařízení?  

Nejčastěj do vlastní rodiny ze dvou třetin, protože vztahy nejsou narušený, ale 

záleží na rodině, někde si je berou kvůli penězům. Nebo do vlastního bytu. 

Kazuistika 1 a 2  

Chlapec, přišel v 10 letech (5 let u nás cca), otčím matku napadl, matka zůstala imobilní, v 

pečovatelském zařízení -- sestra se o něj starala, ale on žárlil na její děti, který šikanoval, 

tak na její žádost byl umístěn k nám, matka se seznámila s ošetřovatelkou, která si ho 
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nakonec vzala na stálo, teď nastupuje na učňák, byl zákeřnej a agresivní, už je tam půl roku, 

ale všechno dobrý,  

kdyby fungoval pečovatelskej dům, tak mohl zůstat s matkou, ale nic takovýho neni, on 

tam nesmí být s ní, ale myslim si, že by to fungovalo – myslim, že takových dětí je víc, 

máme tu holčičky, který maj funkční prarodiče, který jsou ale slepý, chtěli je, ale nemohli 

je do péče dostat – zase by to zvládli, kdyby jim někdo dopomohl 

 

Slečna, 2018 do PP, matka nepečovala – sociální důvody, tam byla cca 2 roky, 9 let jí je, 

má babičku, která si ji bere na víkendy, vzali si ji starší lidi do PP, proběhlo tam nějaký 

sexuální zneužívání ze strany partnera babičky, se kterou se vídala, takže se vrací k nám 



62 

 

[3] 

 

Zařízení B 

 

Kolik má zařízení aktuálně zdravých a zdr. postižených dětí?  

LILA Domov pro postižené děti Otnice,p.o. pečuje jen o děti s postižením do 10 let. 

Vždy s mentálním + další přidružené vady. Nyní máme 25 dětí s kombinovaným 

postižením. 

- Jak postižené dítě je zařízení schopné přijmout? Je nějaký omezený počet? 

Kapacita domova je 30 lůžek. Přijímáme děti s nejtěžší formou postižení ležící, krmené 

břišní sondou, s tracheostomií, s hlubokou mentální retardací, ale i děti chodící 

s psychiatrickou dg. 

- Má zařízení v plánu v budoucnu rozšířit svoji kapacitu pro děti se zdr. 

postižením? 

Určitě ne, péče o děti s psychiatrickou dg. je velmi náročná, spíše uvažujeme o snížení 

kapacity. 

- Kolik právně volných dětí v zařízení je? Kolik z toho se zdr. postižením? 

Momentálně máme 12 dětí s nařízenou ústavní výchovou soudem, to znamená pod 

sociálně-právní ochranou. Všechny tyto děti jsou právně volné a jsou v evidenci pro 

NRP. 13 dětí máme v péči ze zdravotních důvodů na žádost rodičů, ty mají své rodiny, 

nejsou právně volné. Vzhledem k jejich postižení rodiny péči nezvládaly, proto nás o 

zdravotní službu požádaly. 

- Kolik dětí se podařilo umístit do NRP za posledních 5 let? 

Jsme pyšní na to, že se nám daří předávat děti do pěstounské péče. Daří se jedno za 

rok, ale vzhledem k vážnému postižení je to velký úspěch. 

- Jakým stupněm postižení trpělo? 

Je to různé od ležícího dítěte po dítě s psychiatrickou dg. vždy minimálně se středně těžkou 

mentální retardací. 

- Kolik do adopce? 

Do adopce od nás děti nejdou, máme jen děti s těžkým postižením. 

- Kolik z nich se vrátilo k příbuzným? 

Do příbuzenské NRP nikdo. 

- Angažuje se při hledání vhodných rodin pro NRP Vaše zařízení? 

Určitě ano, spolupracujeme se Sdružením pěstounských rodin, aktivně pěstouny 

vyhledáváme. Upřímně, žádné z umístěných dětí nebylo cestou evidence na Krajském 

úřadě. Jde o pořádání akcí a zvaní bývalých dětí s pěstouny, ti s sebou pak přivezou 

kamarády a známý, který by třeba měli zájem a třeba je nějaké dítě zaujme... 

- Co by mohlo pomoci tomu, aby se šance zdravých a zdr. postižených dětí na 

umístění do NRP vyrovnaly?  

Na to nedokážu odpovědět. Nemáme srovnání s umísťováním zdravých dětí. Obecně však 

pěstounů stále ubývá, je stále méně lidí ochotných obětovat život pro druhé, natož pro 

postižené. Dřív jsme umisťovaly 3 děti ročně. 

- Myslíte si, že pro dítě se zdr. postižením lepší vyrůstat v NRP než v ústavním 

zařízení? 



63 

 

Je to otázka míry postižení dítěte a také podmínek rodiny. Rodiny, které nás o pomoc 

požádaly a máme v péči jejich dítě, pečovaly o dítě doma a nešlo to, rodiny kolabovaly 

i když některé měly i asistenta domů. Na druhé straně přijímáme děti z rodin na 

přechodný pobyt a vidíme, že rodina je schopná o své postižené dítě pečovat úžasně, 

zvládají vše (i když i oni si potřebují občas odpočinout, proto přechodný pobyt u nás). 

- Kam obecně odchází děti se zdr. postižením z Vašeho zařízení? 

Odchází do domovů školských (dětský domov se speciální školou) nebo do ústavů 

sociálních služeb – Domovů pro osoby se zdravotním postižením. Momentálně je velký 

problém děti umístit, protože ústavů je málo a mají dlouhé pořadníky. 

Myslím, že umístit dítě lze i dítě ležící, pokud nepotřebuje nepřetržitý dohled. 

Většinou to umístění bojkotuje biologická rodina, ta většinou nesouhlasí, protože se 

nechce vzdát dítěte, i když nejeví zájem – pěstouni to pak vzdají, protože se bojí 

buzerace. 

 

Kazuistika 1 a 2  

- věk - 5 let, od 3 let hledání pěstounské rodiny 

- (stupeň postižení) Horní hranice středně těžkýho postižení, mentální retardace, 

hydrocefalus, ale nezvětšuje se a udrží hlavu 

- odkud dítě přišlo (z rodiny, ze ZDVOP, z jiného DD…) a pokud je to možné 

nastínit důvod umístění do Vašeho zařízení – Odebraná v roce, podvyživená, 

zanedbaná, ležící. My jsme ji rozchodili a vykrmili 

- jak dlouho v zařízení pobývá 4 roky 

- je právně volné? ne 

- kam bylo následně Byla i případová konference, ale matka vyhrožovala, že bude 

pěstounům ničit život. Takže momentálně nejsou pěstouni, protože to vzdali. 

- jaké další faktory mohly ovlivnit umístění/neumístění dítěte do NRP? -  

- (jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti) Předáme pravděpodobně do DD 

se školou, pokud se nenajde PP, ale pod dozorem by byla schopná fungovat 

poměrně samostatně. 

Poslední dítě předané do pěstounské péče: 

Věk 8 roků, dítě s dětskou mozkovou obrnou, ležící, těžká mentální retardace, přišlo 

z jiného dětského domova, důvod nařízená ústavní výchova soudem, odebráno 

z rodiny pro neschopnost rodiny se o něj postarat. 

U nás bylo 4 roky a bylo právně volné. Odešlo do pěstounské péče. Podle mě mělo 

velké štěstí, že se našla pěstounské rodina, která již od nás v minulosti dítě měla a 

chtěla znovu takto postižené dítě. 

Naše děti nebudou nikdy schopny se zcela začlenit do společnosti, vždy budou 

potřebovat vedení, zázemí. 
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[4] 

Zařízení C 

 

Kolik má zařízení aktuálně zdravých a zdr. postižených dětí? 

15 dětí v DC a 7 dětí ve ZDVOP  

DC: 1 hol s těžkým tělesným a mentálním postižením, 1 chlap se středně těžkou 

mentální retardací, 1 chlap s poruchou růstu, 1 holčička s DMO 

 

Jak postižené dítě je zařízení schopné přijmout? Je nějaký omezený počet? 

Jsme schopni teoreticky přijmout plnou kapacitu, tedy 25 dětí se zdravotním 

postižením s tím, že omezení by vzniklo ve chvíli, kdy by bylo třeba zajistit péči 

dítěti s plicní ventilací. Na takové děti se naše zařízení nespecializuje. 

Má zařízení v plánu v budoucnu rozšířit svoji kapacitu pro děti se zdr. postižením? 

Momentálně se uvažuje o transformaci zařízení – přechod na zařízení rodinného 

typu, kde budou děti pobývat v jednotlivých bytech. Věc se zatím diskutuje se 

zřizovatelem. Rozšiřovat kapacitu ale určitě nebudeme.  

Kolik právně volných dětí v zařízení je? Kolik z toho se zdr. postižením? 

- Kolik dětí se podařilo umístit do NRP za posledních 5 let? 

2017 - 8 PP, 1 adopce, 1 PPP 

2018 - 5 PP, 0 adopce, 1 PPP 

2019 - 7 PP, 0 adopce 

neevidujeme, kolik z nich bylo postižených, ale pravděpodobně žádné 

- Angažuje se při hledání vhodných rodin pro NRP Vaše zařízení? 

Zařízení je v úzkém kontaktu s magistrátem nebo úřadem Středočeského kraje. 

Účastníme se i některých schůzek, jejichž účelem je výběr vhodného pěstouna pro 

dítě. S organizacemi vyloženě nespolupracujeme. 

- Co by mohlo pomoci tomu, aby se šance zdravých a zdr. postižených dětí na 

umístění do NRP vyrovnaly?  

Myslím si, že tam je systémová chyba. Stát neřeší otázku NRP pro děti se 

zdravotním postižením, chybí nám tento typ pěstounů - tzv. terapeutický pěstoun. 

Navíc jsme teď ztratili 30 let, kdy jsme mohli vychovávat novou generaci 

pěstounů, protože stávající pěstouni odcházejí často kvůli věku a noví se 

nerekrutují. Chybí osvěta, která by měla začít na školách – ukázat dětem, že 

pěstounství je možná profese.  

- Myslíte si, že pro dítě se zdr. postižením lepší vyrůstat v NRP než v ústavním 

zařízení? 

Každé dítě bez ohledu na zdravotní stav se bude mít lépe v rodině. Pokud jeho 

zdravotní stav vyžaduje značně odbornou péči, pak je to samozřejmě na rodičích, 

jak dokážou péči zajistit. Ale i my můžeme pozorovat, že i když mu poskytujeme 

maximálně individuální péči, tak to rodinu nenahradí. 

- Kam obecně odchází děti se zdr. postižením z Vašeho zařízení? Záleží na 

případech. 
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Kazuistika 1 a 2  

Chlapec 4 roky 5 měsíců 

První nástup chlapce slovenské národnosti (hovořící česky) (4 roky 5 

měsíců) přijatý do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále zařízení) 

společně se svým bratrem (3 roky a 1 měsíc) na základě předběžného opatření 

soudu. Zařízení je součástí dětského domova (vyčleněno 10 lůžek z celkových 25). 

Důvodem umístění bylo vzetí matky (nar.1969) do vazby na základě Evropského 

zatýkacího rozkazu. Při přijetí byl chlapec velmi špinavý, zanedbaný, zapáchající a 

používal pouze vulgární slova, roztěkaný, hyperaktivní a projevy automatismu. 

Postupné zlepšení stavu dítěte. Matka propuštěna z vazby, protože uhradila výživné 

na další dvě děti, které zanechala v péči otce na Slovensku. Chlapec společně s 

bratrem propuštěni do péče matky, nad jejich výchovu stanoven soudní dohled. 

První pobyt chlapce trval v zařízení 11 měsíců. Rodina obývala chatku v 

zahrádkářské kolonii, kde obývá chatu zcela uzpůsobenou celoročnímu pobytu. 

OSPOD zhodnotil vhodnost prostředí pro děti. Matka zaměstnána jako pomocná 

kuchařka. Druh matky (biologický otec dětí) zaměstnán jako zedník a pomocné 

práce na stavbě. 

Druhý nástup chlapce (5 roky 6 měsíců) se uskutečnil po dvou měsících od 

prvního propuštění. Chlapec přijatý do dále zařízení společně se svým bratrem (4 

roky a 2 měsíc) na základě předběžného opatření soudu. Důvodem druhého 

umístění bylo podezření z týrání chlapců ze strany rodičů, spíše druhem matky, 

který je biologickým otcem chlapce.  

 Nezl. přivezen soudním vykonavatelem za účasti orgánu sociálně-právní 

ochrany (dále OSPOD). Důvodem umístění bylo problematické rodinné prostředí, 

které ohrožuje řádný vývoj a život dítěte. U nezl. se změnilo chování, stal se v MŠ 

velmi agresivní k dětem, vychovatelkám i sám k sobě. Bratr začal jeho chování 

napodobovat. Ze zpráv MŠ: při terapeutických sezeních vyjádřil reálný strach ze 

svého otce (přítele – partner matky), uvedl, že musí pít pivo, Marek trpí křečovitostí 

celého pohybového aparátu při projevu pozitivních i negativních emocí, stavy 

agrese jsou doprovázeny vulgarismy typu „píča, kráva, kokot“), pokusil se pokousat 

vychovatelku, má sklony k sebepoškozování doprovázené vulgarismy „já jsem 

kokot, já jsem hovno, jsem debil“, bití hlavou o stěnu, vysvlékl se donaha, 
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předváděl pozici na čtyřech, začal se pomočovat, jako protest odchodu ze školky se 

pokakal v postýlce. Odmítá ze školky odejít s otcem. MŠ informuje OSPOD o 

podstatných změnách v oblasti sociální, psychické a somatické, objevují se 

patologické jevy v rodině (násilí, a to i sexuální a alkoholismus). Uspořádána 

případová konference, kde matka popřela násilí v domácnosti a alkoholismus 

rodičů. OSPOD podává oznámení na policii pro podezření ze spáchání trestného 

činu. V 10.2019 na PČR anonymně oznámeno podezření o možném zanedbávání a 

týrání nezl. a jeho mladšího bratra. Posléze ze strany OSPOD podán návrh na PO. 

Při opakovaném přijetí byl chlapec neklidný, roztěkaný, eutrofický, drobné 

krční uzliny, kůže sušší nad extensory, susp. strabismus, rotace DK zevně, extenze 

kolen, dyslálie, občasné tiky a automatismy. Adaptace při II. pobytu do zařízení 

velmi dobrá, poměrně rychle se zklidnil. Celkem bez větších problémů se 

přizpůsobil opětovnému pobytu v zařízení, měl rád individuální výchovný program. 

Výrazné výkyvy nálad, mezi dětmi na skupině docházelo u nezl. často 

k neadekvátním reakcím (házel předměty, rozbíjel hračky), proto doporučena 

hospitalizace na pedopsychiatrii, vyšetření nebylo možné z důvodu nemoci 

dokončit. Následný pobyt na pedopsychiatrii z důvodu dokončení vyšetření, 

upřesnění diagnostiky a potvrzení či vyloučení zneužívání dítěte v rodině. Do 

DDCHM z pobytu na dětské psychiatrii propouštěn bez jednoznačné diagnozy a 

terapie. 

V průběhu pobytu v zařízení byl nutný jeho převoz RZS na oddělení dětské 

psychiatrie pro nezvladatelný afektivní stav, kdy devastoval hračky a prostředí, 

napadal a ohrožoval děti a personál. Na pedopsychiatrii nasazena léčba Rispen, 

kterou došlo k celkovému zklidnění dítěte, kompletní vyšetření dítěte však nebylo 

ze strany nemocnice opětovně provedeno. Z vyšetření vyplývá opožděný duševní 

vývoj na základě deprivace, syndrom ADHD s poruchami emocí a chování. 

Ze zprávy psychologa zařízení vyplývá, že nezl. je dítě v pásmu hlubokého 

podprůměru se značně nerovnoměrným vývojem. V chování dítěte se projevují 

automatismy. Výkon a projev svědčí o traumatických zážitcích v primární rodině. 

Nutnost stabilního a plně empatického prostředí, kde dojede k zklidnění a 

postupného překonání vnitřní bariéry. 
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Ze zprávy klinického logopeda vyplývá, že výslovnost chlapce neodpovídá 

věku. Malá srozumitelnost, vykřikuje sprostá slova, vydává hlasité zvuky (říhání, 

houkání, výkřiky). Opožděný vývoj řeči, symptomatický, na podkladě nedostatečné 

rané stimulace dítěte. V průběhu pobytu druh matky uznal otcovství. Se souhlasem 

rodičů vyřízen odklad školní docházky. Na základě rozhodnutí soudu byl chlapec 

propuštěn společně s bratrem do péče rodičů, nad výchovou stanoven dohled. 

Druhý pobyt v zařízení trval 8 měsíců.  

Chlapec 4 roky 10 měsíců 

Chlapec (4 roky 10 měsíců) přijatý do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (dále zařízení) společně se svým bratrem (3 roky a 5 měsíců) a 

sestrou (2,5 měsíce) na základě žádosti OSPOD doplněný o souhlas matky. 

Důvodem umístění bylo porušení pravidel matkou (nar. 1994) v azylovém domě, 

její závislost na omamných látkách, značně agresivní chování vůči dětem. Otec 

chlapců (1992) je od roku 2015 výkonu trestu s předpokládaným výstupem červen 

2020. Otec nezl. sestry není v RL uveden. 

Rodina od roku 2013 v evidenci OSPOD, z důvodu problematického soužití 

matky a otce obou chlapců, finanční nedostatečnosti, rodina bez stabilního bydlení, 

opakované rozcházení rodičů a požívání omamných látek obou rodičů. V rodině 

časné zásahy PČR a MP pro slovní i fyzické napadání rodičů navzájem. Matka časté 

střídání partnerů. Opouštění dětí ve večerních a nočních hodinách, kdy péči o děti 

přenášela na širší rodinu a známé. 

Od května 2018 oba chlapci v péči příbuzné matky, která na OSPOD 

oznámila, že matka děti opustila a její aktuální pobyt není znám. PČR matku našla 

a pro její neadekvátní chování byla matka umístěna do PL s dobou léčení 1 měsíc. 

Po dobu léčby převzala péči o děti matka otce (nar.1963) , která si podala k 

soudu návrh na svěření chlapců do své péče. Babička má celkem 6 dospělých dětí, 

z nichž 4 muži jsou ve výkonu trestu z důvodu prodeje a užívání drog. Žije s 

přítelem (nar.1972). Oba jsou zhruba 6 let nezaměstnaní. V průběhu péče o děti 

babička přehodnotila svůj postoj a požádala o svěření chlapců do PP a netajila se s 

tím, že chce čerpat dávky pěstounce péče a tím být finančně zajištěna. Vyšlo najevo, 

že po celou dobu péči o chlapce nezajišťovala osobně, ale děti pobývaly u rodičů 

jejího přítele na horách, kde navštěvovaly i školku. Matka v době léčení v PL 

otěhotněla s mužem, který se léčil také v PL. Po návratu z PLN si matka našla 
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vhodné ubytování v azylovém domě a převzala péči o syny, v dubnu 2019 porodila 

další dítě a starala se o děti řádně. Babička v této době s péči matce pomáhala 

sporadicky. Návrh babičky na PP byl soudem zamítnutý. V červnu 2019 došlo k 

radikálnímu zhoršení chování matky a péče o děti. Vůči dětem se projevovala 

netečně, večer je opouštěla a ponechávala je ke hlídání ostatním obyvatelkám AD 

a personálu. Vše vyvrcholilo sankčním ukončením pobytu a umístěním děti v 

zařízení v Praze. 

Při příjmu do zařízení byl chlapec nebojácný, komunikativní, bez zjevných 

známek násilí. Vyšetřen logopedem se závěrem, že u chlapce je opožděný vývoj 

řeči. Vyšetřen psychologem se závěrem, že jde o chlapce s rozumovými 

schopnostmi v pásku podprůměru, se záchvaty agresivity a autoagresivity, 

pravděpodobně vázané na silnou frustraci, v klidném prostředí se neobjevující. 

Mírná forma ADHD. Po nástupu používal velmi sprostá slova (jednu z holčiček 

nazval „kundo vylízaná“), intenzita sprostých slov se postupně zmírňovala. Chlapce 

pravidelně navštěvuje matka otce, která si oba chlapce přebírá se souhlasem matky 

na víkendy. Otec chlapců podal návrh na předběžné opatření a svěření chlapců do 

PP jeho matky, který byl soudem zamítnut. Soud ve věci nařídil řízení ve věci samé. 

Zhruba měsíc před soudním řízení se opětovně intenzita sprostých slov u 

chlapce zvyšuje. Sprostá slova používá nejen pokud je zabraný do hry, ale zároveň 

jimi častuje i osoby v přímé péči (užívá slova „slepice, píča, kráva“). Je to v 

situacích, když osoby v přímé péči chtějí, aby si uklidil např. hračky. Chlapec si 

vynucuje věci a pokud je nedostane nebo mu není vyhověno, pak vyhrožuje, že to 

řekne babičce. Při pobytu na horách si oba chlapci po obědě hráli, nechtěli jít spát. 

Pak ale následně nezl. osobě v přímé péči sdělil, že na ni řekne babičce, že je nedala 

spát, ale ostatní děti spaly. Stalo se, že naopak vyhrožoval tím, že pokud bude muset 

jít spát, pak se počůrá do postýlky. Před spaním se měl jít vyčůrat, na záchodě však 

rozpatlal po stěně výkaly. Sdělení, kdy uvádí osobám v přímé péči, že to řekne 

babičce, se cca poslední měsíc zintenzivňují. 

 Bratr nezl. je milý, hodný a šikovný chlapec, který nevyvolává konflikty. 

Chlapci se mají rádi. Někdy je patrné, že nezl. na bratra žárlí, zvláště v situacích, 

když se projeví větší šikovnost při hře. 

 Sestra chlapců je šťastné, spokojené dítě, velmi dobře prospívá.  

Matka děti do dnešního dne navštívila pouze 2x. Telefonicky se na děti 

dotazovala celkem 4x. Matka zaslala emailem dětem svoji fotografii, která byla 
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dětem předána. Opakovaně si prostřednictvím emailu domlouvá návštěvy za dětmi, 

které nedodrží. Otec se na chlapce dotazoval telefonicky jednou.  

 Babička si chlapce pravidelně přebírá na víkendové pobyty. Po návratu 

chlapec neklidný až divoký. Zjištěno, že u babičky převažuje strava s převahou 

cukrů. 

 V září 2019 bylo domluveno s babičkou nezl., že se dostaví do zařízení 

ohledně setkání s dětským psychologem, kde budou projednány výchovné 

problémy týkající se zejména chování chlapce. Na toto setkání se babička bez 

omluvy nedostavila. Opakovaně sociální pracovnice zařízení hovořila s babičkou o 

vhodnosti setkání s psychologem zařízení. Bylo zjevné, že setkání s psychologem 

babička oddaluje. K samotnému setkání došlo až za 1,5 měsíce. Babička potvrdila, 

že nezl. byl u matky medikován léky indikované psychiatrem.  

 Z důvodu současných výchovných projevů nasazena medikace psychiatrem. 

Následně dochází k nařízení ústavní výchovy a překlad do režimu dětského 

domova. Matka se seznámila s dalším mužem, otěhotněla a porodila čtvrté dítě – 

dceru. Partner matky bly vzat do VTOS. Na matku OSPOD navázal SAS, což matce 

velice pomohla a začala spolupracovat. Na straně matky došlo k úpravě poměrů do 

takové míry, že chlapci byly vráceny zpět do její péče. U sestry nezl. matka 

souhlasila s pěstounskou péčí. S dcerou, která je v PP, se pravidelně kontaktuje. 
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Zařízení D 

Kolik má zařízení aktuálně zdravých a zdr. postižených dětí? 

zdravé děti 3 a 30 dětí s postižením 

Jak postižené dítě je zařízení schopné přijmout? Je nějaký omezený počet? 

Přijímáme děti ve věku od 6 let s lehkým, středně těžkým až těžkým postižením. Do 

DD zatím nemůžeme přijmout dítě na inv. vozíku, zařízení je patrové a ložnice jsou v 

nejvyšším patře (3), kapacita je 42 dětí. 

Má zařízení v plánu v budoucnu rozšířit svoji kapacitu pro děti se zdr. postižením? 

nemáme v plánu 

Kolik právně volných dětí v zařízení je? Kolik z toho se zdr. postižením? 

Všechny děti jsou právně volné a všechny jsou v registru NRP 

Kolik dětí se podařilo umístit do NRP za posledních 5 let? 

3 děti 

Jakým stupněm postižení trpělo? 

všechny měly středně těžké postižení 

Kolik do adopce? 0 

Kolik z nich se vrátilo k příbuzným? 1 

Angažuje se při hledání vhodných rodin pro NRP Vaše zařízení? 

ne 

Co by mohlo pomoci tomu, aby se šance zdravých a zdr. postižených dětí na umístění 

do NRP vyrovnaly?  

Více odborně vzdělaných či proškolených pěstounů, kteří by chtěli dítě se zdr. postižením.  

 

Myslíte si, že pro dítě se zdr. postižením lepší vyrůstat v NRP než v ústavním zařízení? 

Každé dítě má právo na svou rodinu, bohužel když rodina postižení nezvládá, nebo je sama 

s nějakým postižením, ústavní zařízení je možnost jak dítě slušně vyroste a bude mít svou 

„rodinu“ v DD. Na rodinných skupinách se střídají 2 maximálně 3 pracovníci, a s počtem 

dětí do 8 dětí na rodinných skupinách je to téměř jako běžná rodina. 

 

Kam obecně odchází děti se zdr. postižením z Vašeho zařízení? Ve většině případů do 

domovů sociálních služeb 

Kazuistika 1 a 2  

zdravé dítě do NRP neodešlo 

- věk 6 let 

- (stupeň postižení) Středně těžké mentální, nesnášel změny, nebyl vychován, 

rodiče se před ním zavíraly, neměl podněty – retardace vznikla podle mě ne 

poškozením mozku, ale právě zanedbáním.  

- odkud dítě přišlo – Přišlo z rodiny, matka ani otec nezvládali péči, nechápali 

potřeby dítěte, nechali ho dělat, co chtělo samo, takže v závěru šlo spíše o silné 

zanedbání péče ve směru podnětů, strava a slušné oblečení poskytnuto bylo v 

pořádku. 
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- jak dlouho v zařízení pobývá – pobýval u nás 10 měsíců 

- je právně volné? -bylo právně volné, matka se vzdala rodičovských práv 

- kam bylo následně umístěno nebo kam odešlo (popřípadě kam bude 

pravděpodobně směřovat) – do pěstounské péče si ho vzali prarodiče – matka 

nekomunikovala s babičkou, která když zjistila, že je kluk umístěn do DD, začala 

ho navštěvovat a pak si ho vzala 

- jaké další faktory mohly ovlivnit umístění/neumístění dítěte do NRP? 

- (jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti) – šance je velká, trpělivým 

přístupem se jeho stav lepší, dle zpráv navštěvuje běžnou základní školu 

Chlapec, střední mentální retardace, jinak zdravý, do DD nastoupil v 6 letech z kojeneckého 

ústavu, děti s postižením tam mohou být do 6 let. Během chvíle navázal kontakt s naší 

pracovnicí, která si ho oblíbila, doma měla jedno dítě větší. Začala si chlapce brát na 

vycházky, na jednodenní pobyty, až se rozhodla pro pěstounskou péči. Chlapec do 

pěstounské péče šel půl roku po nástupu do DD. Rodiče nejeví vůbec žádný zájem. Paní 

byla vdaná, o chlapce se příkladně starala. Poté si našla jiného, rozvedla se a s ním jiným 

má další dvě malé děti. Chlapec v pěstounské péči je teď upozaďován, a své potřeby si 

nárokuje nevhodným způsobem, krádežemi atd. dle slov pěstounky. Chlapec je také každou 

chvíli nemocný, do školy chodí málokdy. Chlapec by mohl být v chráněném bydlení s 

dohledem, úplně samostatný život nezvládne. 

Dívka k nám přestoupila ze ZDVOPu 4 měsíce před dovršením plnoletosti. dívka přišla na 

vlastní žádost došlo tam i k šetření policie. Zájem projevila matka, s kterou ovšem nechtěla 

dívka vůbec komunikovat. Soud ihned rozhodl o prodloužení ÚV do 19 let, matka se 

odvolala, rozsudek tedy nenabyl do plnoletosti dívky právní moci a dívka byla z dětského 

domova propuštěna. Během pobytu ve ZDVOPu navázala dívka kontakt s učitelkou, která 

ji učila, paní učitelka si chtěla vzít dívku do pěstounské péče, ale soud již nerozhodoval o 

tomto z důvodu, že bude dívce brzy 18 let. Dívka pak tedy odešla z DD k té paní učitelce 

a je tam dodnes. Jednalo se o dívku se sice středním mentálním postižením, ale dobře 

mluvící, sociálně velmi zdatnou, přesně uměla formulovat své přání a názory, na první 

pohled nebylo postižení poznat. Do ZDVOPu se dostala kvůli situaci doma, kdy matka 

měla hodně mužských přátel, které se doma střídali. Dívka má schopnost se zařadit do 

společnosti v chráněné dílně a bydlet ve své domácnosti za občasné pomoci se zařizováním 

věcí na úřadech. 
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[6]  

Zařízení E 

- Kolik má zařízení aktuálně zdravých a zdr. postižených dětí? 

8 dětí z toho 4 postižené 

- Jak postižené dítě je zařízení schopné přijmout? Je nějaký omezený počet? 

Do 3 let, ale i do 10, pokud se vejde do postýlky. Nepřijímáme moc psychiatricky 

nebo autismus, nemáme na to dost personálu. 

- Má zařízení v plánu v budoucnu rozšířit svoji kapacitu pro děti se zdr. 

postižením? 

Rozšířit respitní péči 

- Kolik právně volných dětí v zařízení je? Kolik z toho se zdr. postižením? 

K osvojení 

Ne, čekaj na pěstounskou péči 

- Kolik dětí se podařilo umístit do NRP za posledních 5 let? 

Do adopce nic, 3 až 5 za rok, ale ne nijak závažně postižený; většina jde do PP na 

přechodnou dobu 

- Angažuje se při hledání vhodných rodin pro NRP Vaše zařízení? 

Děláme setkání pěstounských rodin, ale nevyhledáváme  

- Co by mohlo pomoci tomu, aby se šance zdravých a zdr. postižených dětí na 

umístění do NRP vyrovnaly?  

Pěstouni začínají být rasistický, vyhledávají si jen ty zářný, žádný Romy a 

postižení a kolikrát vadí i onemocnění v rodině, ortopedická vada, brýle nebo 

porucha učení nebo vícečetná skupina 

Zvýšení finanční odměny je dvousečné, někteří by to mohli dělat pro peníze 

- Myslíte si, že pro dítě se zdr. postižením lepší vyrůstat v NRP než v ústavním 

zařízení? 

Láska tu chybí, i dítě s postižením ji potřebuje.  

- Kam obecně odchází děti se zdr. postižením z Vašeho zařízení?  

Do rodiny, ale většina do dalšího zařízení, hlavně ty s postižením – máme 

vytipovaný zařízení v okolí 

Kazuistika 1 a 2  

- jedno zdravé dítě, které odešlo do NRP a jedno se zdravotním postižením, nejlépe 

to, které odešlo do NRP nebo byl pokus ho do NRP umístit 

(ideálně podobného věku) 

 

Holčička 2,5 roku, hluboké mentální postižení (odpovídá 10 měsícům). Její zdravý 

sourozenci jsou v PP. Šla do přechodky, protože bylo nejasné otcovství. Tak se nevyvíjela 

dobře, ale pěstounka nic nedělala. Pak si ji vzali dlouhodobý pěstouni, ale viděli, že to dítě 

není v pořádku, měla na mozku malformace. Tak přemýšleli, že ji vrátí, ale nakonec si ji 

nechali a adoptovali. Takže to nebylo z jejich rozhodnutí (vzít si dítě s postižením, pozn. 
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autorky). Lepší to nebude. Rehabilitujou, ale uvidí, jestli se posadí. Dávaj jí do speciální 

školky, bude ale vždycky závislá.  

 

Downička přišla do zařízení hned po narození, kde byla do 4,5 rok. Teď jí je 10 let, 

maminka se zhroutila a nakonec se dítěte vzdala, nezvládala ji vidět. Rodina je z vesnice, 

báli se, že by to všichni řešili. Když se našla zájemkyně, byli rádi. Pěstounska měla syna 

downíka a chtěla pro něj sestru. V budoucnu bych to viděla na chráněný bydlení.  
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[7] 

Zařízení F 

- Kolik má zařízení aktuálně zdravých a zdr. postižených dětí?  

● 14 celkem zdravých dětí (pokud nepočítáme zrakové postižení, lehkou či 

střední mentální retardaci, poruchy chování a pozornosti, poruchu růstu, 

vývojová dysfázie) 

● 6 těžce zdravotně postižených + odlehčovací zdravotně ošetřovatelské 

pobyty (vždy na max. 14 dní) 

- Jak postižené dítě je zařízení schopné přijmout? Je nějaký omezený počet?  

● Je zde zdravotnický personál s vybavením, takže jsme schopni zajistit i péči 

o děti, které krátkodobě potřebují kyslíkové brýle, samozřejmostí je péče o 

děti s tracheostomií a gastrostomií, paliativní péče. Počet není omezen, 

závisí na volné kapacitě zařízení. 

- Má zařízení v plánu v budoucnu rozšířit svoji kapacitu pro děti se zdr. postižením?  

● Uvažujeme o této možnosti. 

- Kolik právně volných dětí v zařízení je? Kolik z toho se zdr. postižením?  

● Děti, které by byly vhodné do osvojení, a které musí být pro tento právní 

úkon tzv. právně volné, do našeho zařízení již vůbec nepřicházejí. Ty jdou 

rovnou do pěstounské péče na přechodnou dobu.  

● Co se týče pěstounské péče, všechny děti, které jsou u nás umístěny na 

základě soudního rozhodnutí, jsou kandidáty na pěstounskou péči a jejich 

podklady jsou předávány přes OSPOD na příslušné krajské úřady, kde pro 

ně marně hledají pěstouny. Jedná se jak o zdravé, tak i pro postižené děti, 

pro všechny se hledá … Nejsou pěstouni ani pro jedno, zdravé dítě, natož 

pro pětičlennou sourozeneckou skupinu či pro dítě postižené. 

- Kolik dětí se podařilo umístit do NRP za posledních 5 let?  

● 21 - převážně se jednalo o pěstounskou péči na přechodnou dobu, tj. na 1 

rok – 13 dětí 

- Jakým stupněm postižení trpělo?  

● Nepracujeme se zákonem o sociálních službách, takže jsme žádné stupně 

postižení nikdy neměřili, jsme zdravotnické zařízení. Ale děti byly celkem 

zdravé, jen nějaké poruchy chování, fetální alkoholový syndrom, lehká 

mentální retardace) 

- Kolik do adopce?  

● 0 

- Kolik z nich se vrátilo k příbuzným?  
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● Do příbuzenské NRP odešly 2 děti. 

- Angažuje se při hledání vhodných rodin pro NRP Vaše zařízení?  

● Ne, nemáme to v kompetenci. 

- Co by mohlo pomoci tomu, aby se šance zdravých a zdr. postižených dětí na 

umístění do NRP vyrovnaly?  

● Do klasické dlouhodobé pěstounské péče se nám podaří umístit tak 1 dítě 

za rok, u zdravotně postižených dětí je to 0 dětí za rok – já myslím, že ty 

šance jsou už téměř vyrovnané ☺. 

- Myslíte si, že pro dítě se zdr. postižením lepší vyrůstat v NRP než v ústavním 

zařízení? 

● Zdravotní postižení je široký pojem, ale samozřejmě pro každé dítě je 

nejlepší vyrůstat v rodině, ať už biologické či náhradní – ale musí to být 

kvalitní, funkční rodina, která je opravdu schopná dítěti zajistit všechny jeho 

potřeby, nejen ty základní, která ho přijme, a která zároveň přijetím 

takového dítěte nebude sama trpět. Dochází k nám zdravotně postižené děti 

z běžných rodin a většina těch rodin je naprosto vyčerpaná, rozvedená, se 

sourozenci, kteří neví, co je to bezstarostné dětství.  

- Kam obecně odchází děti se zdr. postižením z Vašeho zařízení?  

● Závisí na míře zdravotního postižení – děti s lehčí formou odchází do 

běžných školní domovů, děti s těžkým zdravotním postižením odchází do 

Domovů pro osoby se zdravotním postižením, případně obdobných 

zařízení. 

 

1. kazuistika 

- věk  

● 3 roky 

- (stupeň postižení)  

● zcela zdravé 

- odkud dítě přišlo (z rodiny, ze ZDVOP, z jiného DD…) a pokud je to možné 

nastínit důvod umístění do Vašeho zařízení  

● z rodiny – zanedbávání péče 

- jak dlouho v zařízení pobývá  

● 1,5 roku 

- je právně volné?  

● Ne  
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- kam bylo následně umístěno nebo kam odešlo (popřípadě kam bude 

pravděpodobně směřovat)  

● do běžné pěstounské péče (jako jediné dítě, pěstounka žádné jiné děti nemá) 

- jaké další faktory mohly ovlivnit umístění/neumístění dítěte do NRP?  

● kapacita pěstounů 

● nastavení společnosti  

- (jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti) 

● velká 

2. kazuistika 

- věk  

● 5 let 

- (stupeň postižení)  

● Downův syndrom – těžká forma 

- odkud dítě přišlo (z rodiny, ze ZDVOP, z jiného DD…) a pokud je to možné 

nastínit důvod umístění do Vašeho zařízení  

● z rodiny – zanedbávání a nezvládání péče 

- jak dlouho v zařízení pobývá  

● 2 roky 

- je právně volné?  

● Ne  

- kam bylo následně umístěno nebo kam odešlo (popřípadě kam bude 

pravděpodobně směřovat)  

● do zvláštního zdravotnického zařízení – Domov pro postižené děti 

- jaké další faktory mohly ovlivnit umístění/neumístění dítěte do NRP?  

● zdravotní stav 

● nastavení společnosti  

● kapacita pěstounů 

- (jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti) minimální 
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[8] 

Zařízení G 

- Kolik má zařízení aktuálně zdravých a zdr. postižených dětí? 

60 dětí celkem 

- Jak postižené dítě je zařízení schopné přijmout? Je nějaký omezený počet? 

Jsme schopni přijmout každé dítě kromě dítěte, které je trvale na kyslíku. Nemáme 

tu rozvody kyslíku, tudíž můžeme dávat dětem jen “přidýchnout”. Jinak ale 

omezeni nijak nejsme, ani co do počtu. Máme dvě oddělení, jedno pro děti těžce 

postižené, kde je 6 lůžek a zbytek pak společně v patře. Pokud je to pro obě strany 

bezpečné, umisťujeme děti se zdravotním postižením mezi ty zdravé. 

- Má zařízení v plánu v budoucnu rozšířit svoji kapacitu pro děti se zdr. postižením? 

- Kolik právně volných dětí v zařízení je? Kolik z toho se zdr. postižením? 

k osvojení 

9, 2 z nich v registru pro mezinárodní osvojení (obě s mentálním postižením) 

Na obranu, proč ještě nejsou umístěny, je to buď čerstvé nebo jsou to děti se 

specifickými potřebami nebo postižené, nebo děti romské, které se nám nedaří 

umístit. Jedno z toho je chlapeček ležící, úplně ležící.  

Do tý mezinárodní se nám moc nedaří umisťovat děti s psychickým onemocněním, 

ale naopak víc jdou děti s mentálním.  

- Kolik dětí se podařilo umístit do NRP za posledních 5 let? 

2015: 36 k biolog. rodině nebo příbuzným, 15 do adopce a 30 do pěstounské péče 

2016: 29 -14-24 

2017: 32-9-3 

2018: 26-9-18 

2019: 26-11-15 

Rok 2019–1 tělesně postižené, 1 duševně, 4 děti s kombinovaným postižením, 25 dětí 

chronicky nemocných 

Rok 2018–1 těles.,2 smyslově, 1 kombinované, 24 chronicky,  

Rok 2017–3 dušev, 6 kombin., 11 chronicky,  

Rok 2016–1 tělesně,1 smyslově, 6 kombinované, 27 chronicky 

Rok 2015–23 chronicky nemocné 

 

- Angažuje se při hledání vhodných rodin pro NRP Vaše zařízení? 

Pravidelně chodíme na krajský úřad na panelová setkání, na kterých se 

hledají rodiny. 

Nemůžeme přímo vyhledávat budoucí pěstouny, ale píšeme inzeráty do 

novin Sdružení pěstounských rodin a snažíme se s nimi spolupracovat 

- Co by mohlo pomoci tomu, aby se šance zdravých a zdr. postižených dětí na 

umístění do NRP vyrovnaly?  

Větší nabídka služeb pro rodiny s dětmi - víc odlehčovacích služeb, stacionářů… 

Lepší práce s rodinou v terénu, OSPOD to nemá šanci stihnout a neziskových 

organizací je málo a jsou podfinancované. Pomohlo by více možností sociálního 

bydlení. Chybí podpora rodin.  

- Myslíte si, že pro dítě se zdr. postižením lepší vyrůstat v NRP než v ústavním 

zařízení? 
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Pro dítě se zdr. postižením je určitě lepší vyrůstat v rodině, ale péče o dítě s těžkým 

postižením je opravdu náročná. Taková rodina potřebuje dvojnásobnou podporu, 

takže by byla potřeba větší nabídka respitních služeb. 

- Kam obecně odchází děti se zdr. postižením z Vašeho zařízení? 

Obecně do specializovaných domovů, ale bývá to tak jedno dítě za rok. 

Samozřejmě nám občas děti i umírají, máme tu opravdu těžká postižení, terminální 

stádia. Tady v Plzni máme zařízení pro osoby se zdravotním postižením Nováček, 

kam děti od nás také odchází. Pokud si někdo bral těžce postižené dítě, byli to 

věřící lidé z Moravy, kteří v tom hledali poslání.  

Máme problém s dětmi s poruchou autistického spektra, které nemáme kam 

umístit, máme málo zařízení s takovou specializací. A také s dětmi, které jsou na 

hraně “normálu” a lehkého mentálního postižení. Musíme hodně zvažovat, jestli je 

lepší je umístit do běžného DD nebo raději do specializovaného. Chybí nám DD 

pro děti na této hraně, které by plně vyhovovalo jejich potřebám.  

Kazuistika 1 a 2  

- věk 1 rok a 9 měsíců 

- (stupeň a typ postižení) bez abstinenčních příznaků, ale nutné ho vyšetřit, proto 

byla odmítnuta PP na přechod. dobu, která má přednost 

- odkud dítě přišlo (z rodiny, ze ZDVOP, z jiného DD, …) a pokud je to možné 

nastínit důvod umístění do Vašeho zařízení 

přijat do zařízení 3 dny po narození na základě soudního rozhodnutí - matka 

drogově závislá (pervitin, užívala ještě 2 dny před porodem), opustila porodnici a 

o dítě se nechtěla starat, sourozenci již v DD - následně nařízena ústavní výchova 

na dobu 1 roku - matka se nikdy nezajímala, jen v průběhu sdělila, aby jeho křestní 

jméno bylo Kristián, ale už bylo oslovováno jinak --- stanoven nezájem, ale 

nezletilý trpěl onemocněním močových cest, z tohoto důvodu byla odloženo 

zprostředkování NRP --- vytipováni osvojitelé --- v 11 měsících odešel k 

osvojitelům, zdrželo se to na rozhodnutí soudu o nezájmu 

- jak dlouho v zařízení pobývá 11 měsíců 

- je právně volné? 

- kam bylo následně umístěno nebo kam odešlo (popřípadě kam bude 

pravděpodobně směřovat) adopce 

- jaké další faktory mohly podle Vašeho názoru ovlivnit umístění/neumístění dítěte 

do NRP (např. etnicita, …)?  

- (jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti) vysoká 

 

Kazuistika 2 

Chlapec 5 let 

Přišel do zařízení s 19letou matkou asi týden po porodu na zácvik a ověření rodičovských 

kompetencí. Byla pozitivní na THC při porodu, což přispělo k tomu, že byl zácvik 

doporučen. Sama vyrůstala v ústavní výchově do 18 let, neměla zázemí. V zařízení byla 5 

týdnů, chlapeček byl zdravý, žádné problémy. Po propuštění stanoven soudní dohled. 

Po roce zařízení chlapečka přijalo jako těžce postiženého – po třech měsících po propuštění 

hospitalizován s popáleninami, ale dnes na něm není nic vidět. Pak hospitalizován s otokem 
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mozku a těžkým respiračním selháním a křečemi. Matka měla po těle hematomy, 

zdravotníci pojali podezření, že je týraná, ale to popřela. Opakovaně hospitalizován s 

epilepsií, atrofovaným mozkem a psychomotorickou retardaci. Při následné hospitalizaci 

diagnostikován hydrocefalus a krvácení do mozku. Případ nahlášen na policii s podezřením 

na týrání, matka často viděna s hematomy v obličeji. Nemocnice nahlásila na OSPOD, že 

nedoporučuje navrácení dítěte do rodiny, soud jej pak na základě předběžného opatření 

umístil sem. Trestní oznámení nakonec odloženo – rodiče pravděpodobně požili návykové 

látky a o dítě se nestarali, nepodávali mu léky. Podle soc. prac. se jedná o zanedbání péče, 

ale “jsme malí páni”. Dítěti se hledá PP, rodiče jeví minimální zájem.  

Jeho postižení je trvalé, schopnostmi zůstal na úrovni 6-8 měsíců. Psychomotorický vývoj 

nepokračuje, ale dítě je vzděláváno v centru rané péče. Trvale upoután na lůžko. 

 

Jako původně zdravotní sestra si nedokážu představit, že by si takové dítě někdo vzal. 

Pokud si někdo bral těžce hendikepované dítě, tak to byli lidi z jižní Moravy, kteří k tomu 

šli spíš takovou tou křesťanskou láskou. Vychovali svoje děti a hledají náplň života.  
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[9] 

Zařízení H 

 

- Kolik má zařízení aktuálně zdravých a zdr. postižených dětí? 

Máme jen postižený, celkem 37 z toho většina v odlehčovací zařízení. Jen 4 v 

ústavní výchově, z toho 3 těžce postižení 

- Jak postižené dítě je zařízení schopné přijmout? Je nějaký omezený počet? 

I 4. Stupně. Máme i kyslík, měli jsme dítě v kyslíkovým stanu, takže teoreticky 

jakékoliv. Jen infuze by byly problém.  

- Má zařízení v plánu v budoucnu rozšířit svoji kapacitu pro děti se zdr. 

postižením? 

Ne, teď jsme se stěhovali. 

- Kolik právně volných dětí v zařízení je? Kolik z toho se zdr. postižením? 

K osvojení 

nemáme 

- Kolik dětí se podařilo umístit do NRP za posledních 5 let? 

Za 5 let jsme neumístili ani jedno dítě, za 10 let to bylo 1, když jsme měli ještě 

zdravé děti. 

- Angažuje se při hledání vhodných rodin pro NRP Vaše zařízení? 

Ne, jen se občas potkávaj na setkání vybírání PP k dítěti 

- Co by mohlo pomoci tomu, aby se šance zdravých a zdr. postižených dětí na 

umístění do NRP vyrovnaly?  

Finanční motivace by mohla přilákat nemorální PP, který to budou dělat jen pro 

peníze. Nezažila jsem, že by si někdo vzal ležáčky, jen vozíčkáře se zdravou 

hlavou. 

Důležitý je se starat o rodinu tak, aby se nezničila tou péčí a podporovat ji 

maximálně, aby se zvládla starat. 

- Myslíte si, že pro dítě se zdr. postižením lepší vyrůstat v NRP než v ústavním 

zařízení? 

Rozhodně, ale je potřeba odlehčovací služba, protože tím trpí i zdravé děti v rodině. 

- Kam obecně odchází děti se zdr. postižením z Vašeho zařízení? Do 18 let jsou 

u nás a pak hledáme navazující zařízení, kterých je málo. 

Kazuistika 1 a 2  

- věk 10  

- stupeň a typ postižení zdravá  

- odkud dítě přišlo Z porodnice, matka závislá na alkoholu, tatínek byl takovej 

jednodušší a nechtěli pečovat. 

- jak dlouho v zařízení pobývá do necelého roku 

- je právně volné? Ano  

- kam bylo následně umístěno nebo kam odešlo (popřípadě kam bude 

pravděpodobně směřovat) – adoptované  

- jaké další faktory? padli si do oka  

- (jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti) velmi vysoká, je v úžasný rodině  
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- věk: 5 let  

- stupeň a typ postižení: 3. stupeň, dva vývody, opoždění psychomotorický vývoj, 

ale ne moc, není ležící. Jde o vzácný syndrom, ale mentálně je v pořádku 

- odkud dítě přišlo Z porodnice, rodina nechtěla pečovat z důvodu hendikepu, 

maminka byla sama s výrazným mentálním hendikepem. Babička se původně o 

vnučku starat chtěla, ale už měla v péči sourozence a na péči o ni by nestačila.  

- jak dlouho v zařízení pobývá necelé 2 roky 

- je právně volné? je to v procesu – snaží se zařídit adopci, snad by to mělo vyjít 

- kam bylo následně umístěno nebo kam odešlo (popřípadě kam bude 

pravděpodobně směřovat) – Je v pěstounské rodině, ale uvažují o adopci. 

- jaké další faktory vzájemná chemie 

- (jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti) Vzhledem k vzácnosti 

onemocnění to bude složitý, ale chodí do běžný školky a bude i do školy. Její 

náhradní rodina se snaží, takže šance je vysoká, omezená vývojem zdraví. 
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[10] 

Zařízení I 

- Kolik má zařízení aktuálně zdravých a zdr. postižených dětí? 

Specializujeme se na děti s kombinovaným postižením, nemáme zdravé děti. 

Kapacita je 30 dětí, ve skupině jich je max. 6. Tím, že jsme specializovaný máme 

povolenou sníženou kapacitu.  

Aktuálně u nás pobývá 22 dětí.  

- Jak postižené dítě je zařízení schopné přijmout? Je nějaký omezený počet? 

Jsme bezbariérový. Snažíme se přijmout dítě, který je schopný se vzdělávat, ne ty, 

co jsou v paragrafu 42, ne tam, kde vzdělávání stagnuje nebo jde dolů. Což se občas 

stává i u dětí, že se to ukáže pozděj. Tak ho pak musíme dát jinam. 

- Má zařízení v plánu v budoucnu rozšířit svoji kapacitu pro děti se zdr. 

postižením? 

Naopak je snaha snižovat kapacitu. 

- Kolik právně volných dětí v zařízení je? Kolik z toho se zdr. postižením? 

Všechny děti jsou v registru do PP, je to povinný, ale do adopce nemáme žádný. 

- Kolik dětí se podařilo umístit do NRP za posledních 5 let? 

2 děti do PP, 1 do zahraničí do adopce. Všechno byly školkový; lehká mozková 

dysfunkce, vada řeči, poruchy chování, ADHD, deprivace 

Vzít si dítě s postižením je pro lidi věřící nebo samaritány 

- Angažuje se při hledání vhodných rodin pro NRP Vaše zařízení? 

Nejsme v kontaktu s žádnou neziskovkou. Dle potřeby OSPOD aktualizujeme 

zprávy dětí. Ale OSPOD to moc neřeší a moc neví o těch dětech, ztrácí se to. 

- Co by mohlo pomoci tomu, aby se šance zdravých a zdr. postižených dětí na 

umístění do NRP vyrovnaly?  

Neziskovky. Nemám moc dobrou zkušenost se státními institucemi NRP, že by 

spolupracovali s neziskovkami, který jsou úspěšnější v hledání rodin. 

Snažili jsme se jednou na ně tlačit, ale spíš jsme dostali přes prsty, než pochvalu. 

- Myslíte si, že pro dítě se zdr. postižením lepší vyrůstat v NRP než v ústavním 

zařízení? Určitě pro každého lepší vyrůstat v NRP než v ústavu, ale třeba pro 

autisty je strašně těžký najít rodiny. Rituály jsou pro ně v ústavu dobrý, ale nemaj 

úzkej kontakt s jedním nebo dvěma lidmi jako v rodině. 

- Kam obecně odchází děti se zdr. postižením z Vašeho zařízení? 

 Do domovů pro osoby se zdravotním postižením, zpátky do rodiny asi jedno dítě 

Kazuistika 1 a 2 dětí se zdravotním postižením 

- věk 9 let 

- stupeň postižení 1. stupeň. Ale byla malá, takže se ještě uvidí. Měla poruchu řeči, 

hraniční pásmo mentální retardace, a tělesný postižení – centrální hypotonický 

syndrom. Byla chodící, jinak pohyblivá, potřebovala rehabilitaci a logopedii 
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- odkud dítě přišlo Byla odebraná z rodiny pro nefunkční, nevyhovující prostředí. 

Ve 3 letech se o sebe musela starat sama. Rodina ale jevila zájem, brala si ji na 

víkendy, navštěvovala, ale nakonec rodina souhlasila s pěstounskou péčí, ale 

neztratili kontakt ani teď.  

- jak dlouho v zařízení pobývá/pobývalo 

rok a půl 

- je právně volné? 

ne 

- kam bylo následně umístěno nebo kam odešlo (popřípadě kam bude 

pravděpodobně směřovat)  

pěstounská péče 

- jaké další faktory mohly ovlivnit umístění/neumístění dítěte do NRP?  

Byla moc milá a pěstouni měli jistotu, že má smysl její rozvoj, mentální postižení 

nebylo velký.  

- jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti velká 

 

- věk 8 let 

- stupeň postižení Žádnej stupeň podle posouzení, ale má velký problémy 

s chováním, lehkou mentální retardaci, jeho řeč je opožděná. Za každou cenu 

testuje hranice a vyžaduje neustálou pozornost, má ADHD. 

- odkud dítě přišlo  

Z porodnice šel rovnou do DC, nebyl v PP na přechodnou dobu. Jeho 3 sourozenci 

už jsou v PP u prarodičů.  

- jak dlouho v zařízení pobývá/pobývalo 

1 rok 

- je právně volné? 

Matka ho uvolnila k osvojení. Našli se pěstouni, ale rozmysleli si to. 

- kam bylo následně umístěno nebo kam odešlo (popřípadě kam bude 

pravděpodobně směřovat)  

Čeká se na pěstounskou rodinu. 

- jaké další faktory mohly ovlivnit umístění/neumístění dítěte do NRP?  

Chování, umí být andílek, ale pak najednou náhle lže. Člověk nemá jistotu, co 

řekne. Myslím, že problémové chování je kamenem úrazu při snaze o umístění, při 

navazování vztahu, ani dobrovolník to s ním nevydržel.  

- jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti snad jo, podle toho, kam se bude 

jeho vývoj ubírat 
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[11] 

Zařízení J 

 

Kolik má zařízení aktuálně zdravých a zdr. postižených dětí? 

25 dětí s postižením z celkem 47, většinou psychiatricky nebo mentálně, jeden 

DMO,  

Jak postižené dítě je zařízení schopné přijmout? Je nějaký omezený počet? 

Naše zařízení není bezbariérové. Plná kapacita dětí s postižením je možná. 

Má zařízení v plánu v budoucnu rozšířit svoji kapacitu pro děti se zdr. postižením? 

Ne 

Kolik právně volných dětí v zařízení je? Kolik z toho se zdr. postižením? 

Nemáme informaci o tom, zda jsou děti právně volné, tyto informace, pokud k 

tomu budou mít oprávnění, Vám popř. sdělí OSPODy. Nás tato informace 

nezajímá, nepotřebujeme ji shromažďovat. 

Kolik dětí se podařilo umístit do NRP za posledních 5 let? 

2 bratři, 1 se vrátilo + 1 se taky vrátil 

 Ten, co se vrátil, byl mentálně a sluchově postižený, ale důvodem vrácení byly výchovné 

problémy 

 

Za posledních 10 let jsme do náhradní rodinné výchovy umístili pouze 2 děti s mentálním 

postižením (pěstounská péče). Pro tyto děti je velmi obtížné najít vhodné pěstouny, popř. 

adopci. Do adopce nešlo žádné z mentálně postižených dětí. 

 

Angažuje se při hledání vhodných rodin pro NRP Vaše zařízení?  

Ne, nijak se neangažujeme. 

Co by mohlo pomoci tomu, aby se šance zdravých a zdr. postižených dětí na umístění 

do NRP vyrovnaly? 

 Každá pěstounská rodina by potřebovala něco jiného, je to individuální. Zásadní 

je práce s pěstouny a dlouhá “zvykačka”, aby se na sebe naladili.  
 

Myslíte si, že pro dítě se zdr. postižením lepší vyrůstat v NRP než v ústavním zařízení? 

Určitě. 

Kam obecně odchází děti se zdr. postižením z Vašeho zařízení?  

Občas se vrací do rodiny, pokud nejsou zbavený svépránosti, můžou se 

rozhodnout, kam půjdou a ta rodina je táhne. Většinou to ale dopadá tak, že je 

přijmou, berou příspěvky a pak je vykopnou. 

My umisťujeme nejčastěji děti do chráněných bydlení, pokud nejsou agresivní. 

Vyřizujem jim dávky, jezdí tam už dopředu si tam zvyknout, první na den, pak na 

víkend až se tam přesunou úplně. Musí se to tedy zařídit hodně dopředu, ale máme 

s nima skvělou zkušenost. Pak ještě umisťujeme děti do domovů se zvláštním 

režimem, což je nejčastěji Kopretina.  

Kazuistika 1 a 2 - sourozenci 

- věk 15 let 
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- zdravý 

- odkud dítě přišlo – rodinu matka opustila, otec umřel 

- jak dlouho v zařízení pobývá - 1 rok a 3 měsíce 

- je právně volné? ne 

- kam bylo následně umístěno nebo kam odešlo (popřípadě kam bude 

pravděpodobně směřovat) do PP 

- jaké další faktory? Vzala si je jejich učitelka, rok k ní jezdili na pobyty, pak si je 

vzala do PP. 

- (jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti) velká, studuje  

 

- věk bratr 14 let 

- (stupeň a typ postižení) sluchové, výchovné a mentální 

- odkud dítě přišlo – rodinu matka opustila, otec umřel 

- jak dlouho v zařízení pobývá - 1 rok a 3 měsíce 

- je právně volné? ne 

- kam bylo následně umístěno ústavní péče jinde, cca 2 roky byl v pp, ale kradl a 

další výchovné problémy 

- jaké další faktory? ------ 

- (jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti) záleží na výchově 
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[12] 

Zařízení K 

- Kolik má zařízení aktuálně zdravých a zdr. postižených dětí? 

Kapacita je 24 dětí, obsazeno je 20, z toho 19 postižených 

Přednostně bereme postižené, ale jedno máme zdravé. Jsou to tři sestry, jedna 

zdravá, druhá sestra má logopedické problémy, ale jinak zdravá a třetí má sluchové 

postižení. Zbytek dětí má kromě sluchového často i mentální a logopedické. 

- Jak postižené dítě je zařízení schopné přijmout? Je nějaký omezený počet? 

Nejsme schopni přijmout ležící dítě a taky víc hodně těžkých případů. Máme totiž 

jen normálně dvě vychovatelky na 8 dětí, takže by to nezvládaly. Jinak jsme 

bezbariérový.  

- Má zařízení v plánu v budoucnu rozšířit svoji kapacitu pro děti se zdr. 

postižením? 

Ne. 

- Kolik právně volných dětí v zařízení je? Kolik z toho se zdr. postižením? 

K osvojení 

 Žádné, ale čeká se na zbavení těch 3 sester 

- Kolik dětí se podařilo umístit do NRP za posledních 5 let? 

3 děti do pěstounské péče, měly zdravotní postižení 

- Angažuje se při hledání vhodných rodin pro NRP Vaše zařízení? 

 Ne 

- Co by mohlo pomoci tomu, aby se šance zdravých a zdr. postižených dětí na 

umístění do NRP vyrovnaly?  

finanční motivace 

- Myslíte si, že pro dítě se zdr. postižením lepší vyrůstat v NRP než v ústavním 

zařízení? 

Záleží na prostředí, kam se dostane. Pokud mu zajistí péči tak rodina, ale v 

některých případech to neni možný. 

- Kam obecně odchází děti se zdr. postižením z Vašeho zařízení?  

Většina se vrací do rodin. Maj od nás vyřízený věci, takže to dítě občas využívají 

kvůli dávkám. Některý jdou do ústavů nebo chráněného bydlení, ale je málo míst 

Kazuistika 1 a 2  

- věk 10 

- (stupeň a typ postižení) zdravá 

- odkud dítě přišlo – Matka i otec bez stabilního zázemí, stěhovali se z ubytovny 

na ubytovnu, neměli žádný příjem, měli drogovou minulost. Matka odjela do 

Anglie, rozešla se s otcem dětí a děti zůstaly babiččce, která se už o ně nebyla 

schopná starat, protože už měla v péči jejich starší sourozence. Matka je 

nedohledatelná, na adrese se nezdržuje. Probíhá proces zbavení rodičovství, v DD 

dívka pobývá společně se sestrami 

- jak dlouho v zařízení pobývá – od listopadu 2019 

- je právně volné? čeká se 

- kam bylo následně umístěno  
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- jaké další faktory moc milá, bezprostřední, hezká, roztomilá, veselá 

- (jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti) vysoká 

 

- věk 15 

- (stupeň a typ postižení) kombinovaný – středně těžká mentální retardace + 

sluchové postižení 

- odkud dítě přišlo – Tři sourozence měla zdravý. Soud ostatní nechal v rodině s 

dohledem, protože nezvládali jen tu její výchovu. Měla v 8 letech pleny, neměla 

dostatek podnětů, byla špinavá a zanedbaná. Obecně neměli dostatek jídla. 

- jak dlouho v zařízení pobývá listopad 2019–4 roky 

- je právně volné? - ne 

- kam bylo následně V roce 2017 šla do pěstounské péče. Vzala si ji jedna 

vychovatelka. Je tam doteď, spokojená. 

- jaké další faktory - 

- (jaká je jeho šance na začlenění ve společnosti) ústav soc. péče nebo ústav s 

větším dohledem 

 

 

 

 

 

 

 

 


