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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma Děti v pěstounské péči prarodičů se zabývá příbuzenskou 

pěstounskou péčí na území České republiky z pohledu pěstounky, doprovázející 

pracovnice a sociálních pracovnic. Práce se zaměřuje na rozdíly mezi příbuzenskou a 

profesionální pěstounskou péčí jak v rámci legislativy, tak v praxi a dále také na důležitost 

role liniových pracovníků v procesu svěřování dětí do pěstounské péče. V první části práce 

jsou popsáni hlavní aktéři zkoumaného procesu a také různé formy náhradní rodinné péče, 

které se v České republice objevují. Dále jsou vysvětleny teoretické koncepty, z kterých 

práce vychází, především teorie liniových pracovníků. Výzkumná část se zaměřuje na 

podstatné a zajímavé části rozhovorů, které přináší odpovědi na výzkumné otázky nebo 

pohled z jiné perspektivy na zkoumané téma. Je poukázáno na rozdíly, které mezi 

příbuzenskou a profesionální péčí jsou, především na rozdíly v procesech, které svěření 

dítěte do péče předchází. Ve výzkumné části jsou také popsána pozitiva i negativa 

příbuzenské pěstounské péče, motivace rodin k přijetí příbuzných dětí do péče. Jsou 

popsány také návrhy sociálních pracovníků na možná zlepšení pěstounské péče, například 

na sjednocení rozhodnutí soudů či na rozšíření pravomocí samotných sociálních 

pracovníků. 

Abstract 

The topic of this bachelor´s thesis is “Children in foster care of grandparents” and explores 

foster care in the Czech Republic from the perspective of a foster parent, accompanying 

worker, and social workers. This thesis focuses on the differences between kinship and 

professional foster in regards to legislation and practice. It regards the importance of line 

workers and their role in the entrusting of children to foster care. The main stakeholders of 

the process as well as the various forms of alternative family care which are appearing in 

the Czech Republic are analysed in the first part of the paper. The theoretical concepts on 

which the thesis is based are examined afterward, primarily the theory of line workers. The 

research part focuses on essential and interesting parts of conducted interviews which bring 

out the answers to the research question or uncover different points of view on the research 

theme itself. The emphasizes the main differences between kinship and professional care, 

and especially the differences in processes that are happening before the entrustment itself. 

The research part of the paper also contains the advantages and disadvantages of family-

based foster care and the motivation of families to accept related children to foster care. 



 

 

 

Lastly, the thesis mentions the proposals of social workers on the improvement of foster 

care, e.g., the unification of court decisions or extension of the power of social workers 

themselves. 
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Úvod 
Pro člověka, který se narodil a vyrostl v úplné rodině, je těžké si přestavit, že ostatní 

takové štěstí mít nemusí. Během dospívání na nás má naše rodina největší vliv, formují se 

naše hodnoty, priority, názory, zvyky. Přebíráme vzorce chování od našich rodičů, 

nejčastěji úplně nevědomky. Pro děti v institucionálních zařízeních je vše výše zmíněné 

mnohem náročnější. I přesto, že se institucionální zařízení snaží dětem nahradit rodinnou 

péči a zajistit jim, co nejlepší podmínky pro vývoj, je velmi obtížné nahradit dětem rodiče. 

Proto je u dětí, zvláště u těch nejmladších, důležité najít pro ně náhradní domov a rodinu. 

Takovou rodinu, která je schopná zajistit pro ně příjemné a bezpečné prostředí. Jednou 

z možností, jak tohoto docílit, je osvojení neboli adopce, tento proces je ale v České 

republice poměrně náročný a zdlouhavý. Žadatelé kolikrát čekají i mnoho let, než se jim 

naskytne možnost osvojení. V posledních letech u nás počet žádostí výrazně převyšuje 

počet osvojených dětí. Mnoho rodin se proto místo adopce rozhodne pro pěstounskou péči 

(Plíhalová, 2017). 

K výběru tématu bakalářské práce mě inspiroval případ pěstounské rodiny z mého 

okolí, tato rodina se také stala součástí mé případové studie. Podle dostupných informací 

tvoří prarodiče více než polovinu všech pěstounů (Mošťková, Sobotková, 2017) a mezi ně 

se řadí i manželé z mé případové studie. 

Věřím, že má bakalářská práce může pomoci rodinám, které se nachází v podobné 

situaci jako rodina zmíněná výše nebo se o pěstounskou péči zajímají či zvažují, že se 

pěstouny stanou. I přesto, že se v posledních letech počet pěstounů v České republice 

zvýšil, stále je velké množství dětí, které končí v kojeneckých ústavech či dětských 

domovech. Ročně je u nás svěřeno do ústavní péče přibližně 1 200 dětí, ale počet nových 

pěstounů za rok 2019 přesáhl jen 500 (MPSV, 2020). 

V rámci své práce jsem měla v plánu provést rozhovor s pěstounskou rodinou a se 

sociálním pracovníkem, ale vzhledem ke složité situaci během pandemie, se mi nepodařilo 

rozhovor se sociálním pracovníkem uskutečnit. Provedla jsem tedy dva rozhovory, jeden 

s pěstounkou a druhý s doprovázející pracovníci z neziskové organizace. Rozhovor se 

sociálním pracovníkem jsem nahradila sekundárními daty, které se zabývají názory 

pracovníků OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). 
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1 Přehled stavu poznání 

V České republice je téma pěstounské péče prozkoumáno především z psychologického 

hlediska. V zahraničí sice bylo provedeno mnoho vědeckých výzkumů a publikováno 

velké množství knih a článků, tato data ze zahraničí ale můžeme jen obtížně aplikovat na 

situaci u nás vzhledem k lišící se legislativě. I přesto, že v České republice žije více než 

27 000 dětí mimo svou biologickou, nebylo provedeno příliš rozsáhlých výzkumů 

(Virtuální knihovna NRP, 2018). 

Jeden z nejrozsáhlejších výzkumů o pěstounské péči jako takové, ale především 

o pěstounech – prarodičích provedly Mošťková se Sobotkovou (2017). Právě v jejich 

výzkumu je často poukazováno na skutečnost, že prarodiče tvoří více než polovinu všech 

pěstounů. Prarodiče pečující o svá vnoučata tvoří velmi specifickou skupinu pěstounů 

z mnoha důvodů. Vzhledem k vyššímu věku je pro ně péče o děti mnohem více náročná, 

než bývá pro mladé rodiče. Sami se obávají toho, že péči o vnoučata nezvládnou nebo že 

v případě zhoršení jejich zdravotních problémů se o jejich vnoučata nebude mít kdo 

postarat. Často se také potýkají s výčitkami svědomí, že nezvládli výchovu svých vlastních 

dětí. To je může vést k rozmazlování či přehnané péči o vnoučata. Prarodiče pěstouni 

málokdy vyhledávají odbornou pomoc, mají pocit, že na vše vystačí sami. Celkově to 

může být způsobeno neochotou starší generace obracet se s prosbou o radu či pomoc na 

ostatní (Matějček a kolektiv, 1999). 

V některých případech jsou na odebrání dítěte rodiny připraveny a očekávají, že ke 

svěření dětí do péče prarodičů dojde, například vzhledem k táhlým problémům v rodině. 

Jindy se do této situace prarodiče dostanou nečekaně a nemají šanci se předem připravit 

(Hanušová, Jeníčková, Uhlířová, 2009). 

Pěstouni mají ze zákona povinnost umožňovat dětem styk s rodiči, což je 

problematické právě vzhledem k blízkému vztahu mezi prarodiči a rodiči. Prarodiče 

v mnoha případech volí velmi extrémní metody a zakazují dětem stýkat se s rodiči nebo je 

naopak nutí a snaží se jejich vztah zlepšit, což může způsobit mnohdy mnohem více škody, 

děti tím mohou k rodičům získat odpor a do budoucna ztratí zájem s nimi jakýkoliv vztah 

budovat (Gabriel, Novák, 2008). 
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Obr.: Počet dětí žijících mimo svou biologickou rodinu 

Zdroj: Virtuální knihovna NRP 2020 Citováno dle: MPSV  
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2 Aktéři 
Přestože ve své práci pracuji s pojmy, se kterými se setkáváme často i v běžném životě, i 

tak považuji za důležité si tyto pojmy předem definovat. Například pojem rodina může být 

každým člověkem vnímán jinak a podoba tradiční rodiny se postupně vyvíjí a mění. 

2.1 Rodina 
Každá rodina má svá specifika, ale obecně můžeme tvrdit, že soužití v rodině formuje naše 

názory, pohled na svět a celkově silně ovlivňuje způsob, jakým se náš život bude vyvíjet. 

V sociologii je rodina označována jako původní a nejdůležitější instituce, v níž jsou dospělí 

členové zodpovědní za výchovu dětí.  Mezi její hlavní funkce patří reprodukce, socializace 

a přenos kulturních vzorů (Petrusek, 1996). 

Jandourek v Sociologickém slovníku (2001) rodinu definuje jako dlouhodobé 

solidární soužití osob, které jsou spojeny příbuzenským vztahem. Rodina musí zahrnovat 

alespoň rodiče a děti. 

Právní řád na našem území rodinu a její členy nijak specificky nedefinuje. 

Nový občanský zákoník popisuje hlavní cíl manželství, kterým je založení rodiny (Zákon 

č. 89/2012 Sb.). 

Zpráva o rodině z roku 2020 (Kuchařová, 2020) na absenci definice v právním řádu 

upozorňuje. Pojetí rodiny je příliš široké a označuje různé způsoby soužití, že je téměř 

nemožné stanovit jednu přesnou definici. Absence obecné definice ale komplikuje tvorbu 

rodinné politiky a efektivnější nastavování rodinně-politických opatření (Kuchařová, 

2020). 

2.2 Pěstoun 
Pěstoun je osoba pečující o dítě svěřené do pěstounské péče. Jedná se o fyzickou osobu, 

která má bydliště na území České republiky, je schopná zaručit řádnou péči o dítě a 

samozřejmě souhlasí s převzetím dítěte do péče. Pěstouny mohou být oba jedinci v 

manželském páru, ale i jednotlivci, tedy osoby samostatně žijící či registrovaní partneři, 

v jejich případě je pěstounem také pouze jeden z partnerů. Všichni profesionální pěstouni 

jsou řádně proškoleni předtím, než převezmou dítě do péče (Gabriel, Novák, 2008). 

Pěstoun má povinnost o dítě osobně pečovat a právo rozhodovat o běžných záležitostech 

v životě dítěte (Zákon č. 89/2012 Sb.). 



 

 

14 

 

2.3 Sociální pracovník 
Sociální pracovník plánuje, vykonává a také vyhodnocuje poskytované sociální služby, 

nabízí také sociálně právní poradenství osobám z cílových skupin. Skupiny, se kterými 

sociální pracovník nejčastěji pracuje jsou například rizikové skupiny (bezdomovci, lidé se 

závislostí…), tělesně postižení, osoby ve stacionářích či hospicích, osoby nezaměstnané, 

pěstounské rodiny, senioři či tělesně postižení. Sociální pracovník je absolventem vysoké 

školy (obor sociální pedagogika, sociální patologie atd.) nebo vyšší odborné školy (obor 

sociální pedagogika, sociální práce, sociálně právní činnost atd.). Vzdělání sociálních 

pracovníků upravuje zákon o sociálních službách. Osoby s jiným vysokoškolským 

vzděláním se mohou stát sociálními pracovníky po absolvování kurzu v minimálním 

rozsahu 200 hodin a splněním pětileté praxe v oboru (Zákon č. 108/2006 Sb.). 

2.4 Doprovázející pracovník 
Doprovázející pracovník je zaměstnanec neziskové organizace, který spolupracuje 

s pěstounskými rodinami i se sociálními pracovníky OSPOD (Orgán sociálně-právní 

ochrany dětí). Každé pěstounské rodině je doprovázející pracovník přidělen při uzavření 

dohody o výkonu pěstounské péče. S pěstouny vytváří plán výkonu pěstounské péče, který 

je následně diskutován každé dva měsíce při pravidelných schůzkách s pěstouny i s dětmi. 

Dle zákona musí doprovázející pracovník každý půlrok informovat příslušeného sociálního 

pracovníka o situaci v rodině. Stejně jako u sociálního pracovníka je nutné vysokoškolské 

vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání (Sociální práce, 2020). 
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3 Formy náhradní rodinné péče 
„Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou 

rodičů. Ne všichni rodiče se však chtějí nebo mohou o své děti starat. V situacích, kdy děti 

nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, je třeba hledat optimální formu 

náhradní péče, což je též jedním z úkolů orgánů sociálně-právní ochrany dětí,“ (MPSV, 

2019). 

Občanský zákoník rozlišuje několik druhů náhradní rodinné péče: svěření dítěte do 

péče jiné osoby, pěstounská péče dlouhodobá a pěstounská péče na přechodnou dobu, 

poručenství a osvojení. Nový občanský zákoník staví osvojení na úroveň biologického 

rodičovství, to znamená, že již není považováno za formu náhradní rodinné péče, přesto 

jsem i pojem osvojení zahrnula do této kapitoly (Zákon č. 89/2012 Sb.). 

3.1 Svěření dítěte do péče jiné osoby 
Dítě je do péče blízké osoby svěřeno soudem. Jedná se o osobu, která projeví zájem, pokud 

biologičtí rodiče nebo poručník nemohou v dané situaci kvalitně o dítě pečovat. Nejsou 

dána přesná práva a povinnosti, ty stanovuje soud individuálně, obvykle se ale velmi 

podobají ustanovení o pěstounství. Biologičtí rodiče obvykle zůstávají za dítě zodpovědní 

a jsou jeho zákonnými zástupci. Osoba, které je dítě svěřeno do péče, musí být schopna 

zajistit adekvátní péči a musí mít bydliště na území České republiky, má povinnost o dítě 

pečovat, rozhodovat o jeho podstatných záležitostech, spravovat jeho jmění, udržovat 

vztah dítěte a jeho biologických rodičů a také ho rozvíjet, aby se dítě do rodiny mohlo co 

nejklidněji vrátit. Biologickým rodičům stále zůstává vyživovací povinnost vůči dítěti. 

Výši výživného stanovuje soud s přihlédnutím k situaci rodičů. S tím je také spojeno to, že 

pokud biologičtí rodiče nemohou z nějakého důvodu výživné platit, nemůže být ani 

zvolena tato forma náhradní rodinné péče. V takovém případě je možné svěřit dítě do 

pěstounské péče, která poskytuje pěstounům možnost čerpat dávek (Zákon č. 89/2012 Sb.). 

3.2 Pěstounská péče 
Pěstounská péče má za cíl umístit dítě do rodiny a poskytnou mu adekvátní péči, ale právní 

vztah mezi dospělým a dítětem není stejný jako při osvojení. Pěstounská péče může být 

dlouhodobá nebo na dobu přechodnou. Rozdělujeme ji také na zprostředkovanou (neboli 

profesionální) a nezprostředkovanou (příbuzenskou). Pěstounská péče na přechodnou dobu 
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je řešení, které nastává v krizových situacích. Jde především o to, aby se dítě vyhnulo 

pobytu v institucionálním zařízení. Pěstounská péče na přechodnou dobu, tedy na jeden rok 

nebo méně, také poskytuje šanci biologickým rodičům, aby během tohoto období zlepšili 

své poměry a byli připraveni své dítě převzít zpět a lépe se o něj postarat. Jak pěstouni na 

přechodnou dobu, tak ti dlouhodobí mají nárok na pěstounské dávky a také na odbornou 

podporu. Všichni žadatelé o zprostředkovanou pěstounskou péči musí projít ověřovacím 

procesem, ve kterém se rozhodne, zda jsou způsobilí k péči o dítě. Příbuzní, kteří se 

rozhodnou stát pěstouny, mají v případě povinné přípravy výjimku. Pěstounská péče nikdy 

nemůže být trvalá, právní vztah mezi pěstounem a dítětem zaniká po dosažení zletilosti. 

Pěstoun nemá vůči dítěti vyživovací povinnost, pokud se nejedná o příbuzné v přímé linii 

(prarodiče, praprarodiče), na které může vyživovací povinnost přejít, pokud ji nesplňují 

biologičtí rodiče. Výši výživného stanovuje soud rodičům, kteří výživné předávají na 

pobočce Úřadu práce ČR, ten poté částku vyplácí pěstounům jako příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte. Pěstoun se nestává zákonným zástupcem dítěte, je pouze zodpovědný za jeho 

výchovu. Pěstouni by neměli dětem bránit ve styku s biologickými rodiči, naopak by se 

měli snažit vztah dítěte ke své rodině upevňovat, aby návrat dítěte k rodičům byl co 

nejpřirozenější. Dítě může být do pěstounské péče svěřeno jak párům, tak i jednotlivcům. 

V případech, kdy se pěstouny stanou rodinní příslušníci, ztrácejí nárok na finanční odměnu 

pěstouna, ta jim může být přidělena jen ve specifických situacích (Zákon č. 89/2012 Sb.). 

Podepsáním dohody o výkonu pěstounské péče získávají pěstouni právo na 

zajištění celodenní péče o dítě v rozsahu 14 dnů v jednom kalendářním roce, získávají také 

právo na zprostředkování psychologické (nebo jiné odborné) pomoci alespoň jednou za půl 

roku. Mají také právo bezplatně si zlepšovat své znalosti či dovednosti v oblasti výchovy a 

s tím související povinnost absolvovat alespoň 24 hodin vzdělávacích kurzů během 12 

měsíců. Neziskové organizace také nabízejí prostory pro uskutečnění setkání dítěte 

s biologickými rodiči a také přítomnost odborníka při tomto setkání. Pěstounští rodiče jsou 

povinni umožnit doprovázejícím pracovníkům vhled do domácnosti minimálně každé 

2 měsíce (Zákon č. 89/2012 Sb.). 

Při svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu je soud povinen každé tři 

měsíce přezkoumávat, zda důvody pro svěření dítěte do pěstounské péče stále trvají. 

Nejdéle po uplynutí 1 roku se může dítě vrátit ke svým biologickým rodičům, pokud to 

situace umožňuje, nebo může být rozhodnuto o možnosti osvojení dítěte. Dítě je možné do 
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pěstounské péče na přechodnou dobu svěřit opětovně, především v případech, kdy je 

zřejmé, že dítě bude svěřeno do péče dlouhodobé (Zákon č. 89/2012 Sb.). 

3.2.1 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Na tento příspěvek mají nárok všichni pěstouni bez ohledu na druh pěstounské péče. 

Dávka je vyplácena pěstounům, ale slouží k pokrytí výdajů za dítě. V případě, že dítě 

dosáhne plnoletosti, ale nemá stálý příjem, zůstává mu nárok na vyplácení této dávky až do 

dosažení věku 26 let. Toto je možné pouze u dětí, které byly svěřeny do dlouhodobé péče, 

a i po ukončení pěstounské péče nadále žijí ve stejné domácnosti s bývalým pěstounem. 

Výše měsíčního příspěvku se odvíjí od věku dítěte. U dětí do 6 let je příspěvek 4 950 Kč, 

během let se zvyšuje a po dosažení dospělosti činí 7 260 Kč. U pěstounských dětí, které 

jsou závislé na pomoci další osoby se dávky liší podle stupně závislosti (Úřad práce, 2020).  

3.2.2 Odměna pěstouna 

Nárok na tuto odměnu má pečující osoba, a to i po dosažení zletilosti dítěte, pokud s ní dítě 

zůstává ve stejné domácnosti a nemá stálý příjem, tedy pokud má dítě stále nárok na 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte. V případě, že jsou pěstouny manželé, na odměnu má 

nárok pouze jeden z nich. V situacích, kdy je pěstounem prarodič, který má v péči až dvě 

svá vnoučata, která nejsou odkázána na pomoc jiné fyzické osoby, nárok na tuto dávku má 

pouze v případech hodných zvláštního zřetele. Situace individuálně posuzuje příslušný 

obecní úřad obce s rozšířenou působností ve spolupráci s pracovníkem orgánu pro 

sociálně-právní ochranu dětí, finální rozhodnutí pak vydává krajská pobočka Úřadu práce 

ČR. Odměnu pěstouna je možné pobírat i v kombinaci se starobním důchodem, ale 

v případě předčasného starobního důchodu si musí pěstoun vybrat, kterou dávku bude 

pobírat. Měsíční odměna pěstouna za péči o jedno dítě činí 12 000 Kč, za dvě děti 

18 000 Kč a za tři a více dětí 30 000 Kč. Pěstouni na přechodnou dobu mají nárok na 

dávku ve výši 20 000 Kč měsíčně i v případě, že o žádné dítě v danou chvíli zrovna 

nepečují (Úřad práce, 2020). 

3.3 Poručenství 
V případě poručnictví má poručník téměř všechna práva a povinnosti vůči dítěti jako rodič, 

nemá však vyživovací povinnost. Poručníka stanoví soud v případě nepřítomnosti rodičů 

dítěte, může se jednat jak o úmrtí, tak o zbavení rodičovské povinnosti. V případě, že jsou 

oba rodiče dítěte nezletilí nebo je nezletilá matka a otec není uveden v rodném listě, může 
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být určen poručník, ale osobní péče o dítě může zůstat povinností nezletilého rodiče. Na 

rozdíl od osvojení je poručník pod pravidelným dohledem soudu, má ale také nárok na 

odbornou pomoc či na dávky pěstounské péče, protože také uzavírá dohodu o výkonu 

pěstounské péče. Poručníkem může být určena osoba doporučená biologickými rodiči nebo 

také obvykle osoba, která je příbuzná či blízká dítěti. Poručníky mohou být určeny i dvě 

osoby zároveň. Do doby, než se soudem určí poručník, vykonává funkci poručníka orgán 

sociálně-právní ochrany dětí. Poručenství zaniká, když alespoň jeden z rodičů nabude 

znovu rodičovské zodpovědnosti, když dítě dosáhne plnoletosti, když dojde k osvojení 

dítěte nebo smrtí poručníka, případně rozhodnutím soudu o zproštění této funkce (Zákon č. 

89/2012 Sb.). 

3.4 Osvojení 
V případě osvojení neboli adopce vzniká mezi dítětem a dospělým stejný právní vztah jako 

mezi rodičem a biologickým potomkem a zaniká tím také vztah dítěte s jeho biologickými 

rodiči. Dítě získává stejné příjmení jako jeho osvojitel, osvojitelé se stávají zákonnými 

zástupci dítěte a jsou zapsáni do jeho rodného listu. Dítě nabývá vztahu s dalšími 

rodinnými příslušníky a stává se plnohodnotným členem rodiny. Osvojení je trvalé a 

vztahy tedy nezanikají ani po dosažení plnoletosti osvojeného dítěte. Osvojitel nebo 

osvojitelé mají povinnost osvojenému dítěti sdělit jeho původ, a to nejpozději do jeho 

nástupu na základní školu. Vzhledem k povaze vztahu nemají osvojitelé ani osvojenci 

nárok na žádné dávky spojené s náhradní rodinnou péčí. Mezi osvojitelem a dítětem musí 

být minimální věkový rozdíl alespoň šestnáct let. S osvojením musí souhlasit biologičtí 

rodiče dítěte a dítě samotné, pokud je starší dvanácti let. Osvojení není možné mezi 

příbuznými v přímé linii a ani mezi sourozenci. (Zákon č. 89/2012 Sb.). 
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4 Cíle a výzkumné otázky 
Hlavním cílem mé bakalářské práce je zmapovat, jak funguje svěřování dětí do pěstounské 

péče prarodičů na území České republiky. 

Následující cíle považuji za vedlejší, přesto mají v práci své místo. Mezi tyto cíle 

patří zmapování rozdílů mezi příbuzenskou a profesionální pěstounskou péčí a také to, 

jakým způsobem je v rámci pěstounské péče ošetřeno svěřování dětí do péče příbuzných. 

Výzkumné otázky: 

1. Jakým způsobem se liší svěřování dětí do příbuzenské péče v porovnání se 

svěřováním do profesionální péče? 

2. Jakou roli hrají linioví pracovníci při svěřování dětí do pěstounské péče? 

3. Jakým způsobem se liší rámování příbuzenské pěstounské péče od péče 

profesionální v legislativních dokumentech? 
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5 Data a metody 

5.1 Design výzkumu 
Již při vybírání tématu pro bakalářskou práci jsem byla rozhodnuta provádět kvalitativní 

výzkum. Kvalitativní dotazování se zaměřuje na menší skupiny osob, kterým se věnuje 

velmi podrobně. Mezi jeho výhody patří právě přesnost a komplexnost získaných 

informací. Naopak velkou nevýhodou může být to, že získaná data nemůžeme aplikovat na 

širší populaci. V kvalitativním výzkumu hraje výzkumník důležitou roli, může reagovat na 

respondentovi odpovědi a tím ovlivňovat průběh šetření. Obvykle je kvalitativní 

dotazování časově náročnější než kvantitativní (Hendl, 2008).  

5.2 Případová studie 
Ve své práci jsem se rozhodla pro využití případové studie. I přesto, že se výsledky nedají 

použít pro širší populaci, myslím si, že u mnou zvoleného tématu je případová studie 

vhodná. Zkoumaným vzorkem je jedna rodina, kterou jsem našla ve svém okolí. Již 

zmiňovanou nevýhodou případové studie je její úzké zaměření, získaná data nám ale 

mohou pomoci pochopit širší souvislosti zkoumané problematiky a následně třeba přijít 

s vhodným řešením (Drhová, Nekola, Veselý, 2007). Základním předpokladem případové 

studie je právě to, že velmi důkladné probádání jednoho konkrétního případu, nám může 

pomoci pochopit i jiné podobné případy. Data pro případovou studii můžeme získat 

různými způsoby: rozhovorem, záznamem pozorování, či dokumentem (Hendl, 2008).  

5.3 Metoda sběru dat 
Rozhodla jsem se pro polostrukturovaný hloubkový rozhovor. U polostrukturovaného 

rozhovoru je důležité si předem připravit scénář nebo okruh otázek určených pro 

respondenta, od toho se následně může hovor odvíjet (Šeďová, Švaříček, 2007). Byla jsem 

si vědoma, že je velmi důležité se na hloubkový rozhovor dobře připravit. Nejen abych 

zajistila úspěšnost výzkumu, ale hlavně kvůli pohodlí respondentů. Hloubkové rozhovory 

se obvykle týkají citlivých témat, proto je důležité, aby tazatel byl citlivý a empatický. 

Hned na začátku hloubkové rozhovoru je důležité, jaký dojem tazatel u respondenta 

vzbudí, od toho se obvykle odvíjí průběh rozhovoru. Je potřeba prolomit ledy a získat si 

důvěru dotazované osoby. Na konci rozhovoru je zase ideální prostor zaměřit se na ty 



 

 

21 

 

nejnáročnější otázky. Nejenom že respondent už by se měl cítit uvolněněji a mělo by tak 

být snazší se svěřit, dalším důvodem je to, že rozhovor by se nám velmi těžce vedl, pokud 

bychom respondenta hned zpočátku rozhodili. Důležité je, aby tazatel respondenta 

neovlivňoval, otázky by tedy měly být pochopitelné, otevřené a neutrální. Respondent by 

neměl mít pocit, že je od něj nějaká odpověď očekávána, že bude na základě svých 

odpovědí odsouzen. Tazatel by měl respondenta vybízet k plynulému vyprávění, nesmí ho 

však ovlivňovat svým pohledem na danou problematiku. Na začátku rozhovoru by měl 

tazatel respondentovi vysvětlit, proč je právě on pro výzkum zajímavý, čím by mohly jeho 

odpovědi pomoci (Hendl, 2008). 

Původně jsem zvažovala provést rozhovor s více pěstounskými rodinami. Bohužel 

jsem zjistila, že sehnat kontakt na pěstouny je velmi obtížné, jedná se o citlivá data, která 

žádné organizace a instituce nemohou sdělovat. Rozhodla jsem se proto, že si vystačím 

pouze s jednou rodinou ze svého okolí, s kterou jsem od začátku počítala. Abych získala i 

odbornější názor na pěstounskou péči v České republice, byla jsem rozhodnutá provést 

rozhovory s několika sociálními pracovníky. Ale vzhledem ke komplikované situaci 

v průběhu pandemie se mi ani během několika měsíců nepovedlo sehnat sociální 

pracovníky, kteří by měli dostatek času a zároveň byli ochotní se mnou provést rozhovor. 

Nakonec jsem provedla rozhovor s doprovázející pracovnicí z jedné neziskové organizace, 

na kterou jsem měla kontakt. 

Respondentkám byl ponechán výběr způsobu rozhovoru, ale v obou případech jsme 

se shodly, že bude lepší provést rozhovory distančně, abychom dodržely všechna vládní 

nařízení a nikoho svým chováním neohrozily. S doprovázející pracovníci trval rozhovor 

přes hodinu a provedly jsme ho přes telefonní hovor. S paní pěstounkou byl rozhovor 

kratší, přibližně 40 minut a uskutečnil se přes aplikaci ZOOM. Obě respondentky byly 

předem seznámeny s tématem mé bakalářské práce a také souhlasily s nahráváním 

rozhovoru, což bylo ještě potvrzeno na začátku hovorů. Informovaný souhlas byl vzhledem 

k situaci tedy pouze ústní, ne písemný. Respondentky jsem také ujistila, že tyto rozhovory 

budou použity pouze pro moji práci a že nahrávky nebude poslouchat nikdo jiný. 

Absenci rozhovoru se sociálním pracovníkem jsem vyřešila využitím sekundárních 

dat, ta jsem čerpala z diplomové práce Mgr. Zuzany Kabátové, která mi po domluvě dala 

svolení s těmito daty pracovat. Zuzana Kabátová ve své práci provedla rozhovor se čtyřmi 

pracovnicemi z OSPOD, označuje je jako respondent A, B, C a D. Já je ve své práci 
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označuji jako pracovnice OSPOD A, B, C a D. Pracovnice OSPOD A má 12 let praxe, 

pracovnice B má 15 let praxe, pracovnice C má 5 let praxe a pracovnice D má 8 let praxe. 

Další informace jsem čerpala z oficiálních webových stránek Orgánu sociálně-

právní ochrany dětí a také Úřadu práce České republiky. Tyto organizace mají postiženým 

rodinám pomáhat a poskytovat jim validní informace. 

5.4 Analýza dat 
Oba provedené rozhovory jsem nahrávala na diktafon na mobilním telefonu a později jsem 

rozhovory slovo od slova přepsala a pro zachování anonymity zúčastněných jsem 

pozměnila všechna jména a po celou dobu jsem s těmito pozměněnými jmény pracovala. 

K analýze jsem využila otevřeného kódování pomocí programu Maxqda. Snažila jsem se 

hledat souvislosti mezi rozhovory, kódy jsem vytvářela podle okruhů, na které jsem se 

v rozhovorech dotazovala a také podle témat, která se v odpovědích respondentů často 

opakovala. Kódování mi umožnilo lépe vidět všechny spojitosti a podobnosti mezi 

jednotlivými rozhovory a následná práce s daty pro mě byla přehlednější. 
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6 Teoretická východiska 

6.1 Teorie liniových pracovníků 
Teorie liniových pracovníků se opírá o funkci úředníků v první linii a jejich vliv 

na (spolu)tvorbu a také implementaci různých veřejněpolitických nařízení a opatření. 

Obvykle jsou tyto aktivity nad rámcem jejich povinné pracovní náplně (Hejzlarová, 2019). 

Cílem těchto liniových pracovníků je pomoci fyzickým osobám, ať už finančně nebo jiným 

způsobem. Linioví pracovníci, jako zástupci veřejných služeb, jsou těmi, kdo denně 

přichází do kontaktu s občany a mají rozsáhlou svobodu v řešení konkrétních situací a při 

tvorbě konečných rozhodnutí. Označujeme je za street level byrokraty a mezi ně řadíme 

například učitele, zdravotníky, zaměstnance soudu a policisty a také sociální pracovníky 

(Horák, 2009). 

Linioví pracovníci se ve svém zaměstnání běžně setkávají s neobvyklými a 

nejednoznačnými případy, které jim znemožňují jednat za všech okolností stejně. Kromě 

toho jsou linioví úředníci vystaveni nátlaku kvůli odlišným preferencím a cílům 

pracovníků, kteří jsou jim nadřízení. Nadřízení a manažeři sociálních pracovníků se snaží 

dodržovat pravidla organizace a snížit autonomii jednotlivých liniových pracovníků. 

Linioví pracovníci se ale setkávají se svými klienty a jejich specifickými potřebami, a 

proto se snaží svou autonomii zvýšit, aby mohli s každým klientem pracovat individuálně, 

využít postupů, které jsou v dané situaci optimální a vymyslet ideální řešení pro toho 

daného klienta. Zde dochází ke střetu zájmů, protože záměry a praktiky liniových 

pracovníků se jen obtížně potkávají s cíli a pravidly samotné organizace. Linioví 

pracovníci se obvykle rozhodují na základě konkrétní situace a svého úsudku i přes 

nesouhlas svých nadřízených. Pro manažery je poměrně obtížné své zaměstnance 

jakýmkoliv způsobem kontrolovat při práci v terénu (Horák, 2009). 

Konceptem street-level byrokracie se zabýval Lipsky již v 80. letech. Podle něj je 

tvorba veřejněpolitických opatření nakonec vždy v rukou liniových pracovníků, kteří tato 

opatření implementují, a proto by tito pracovníci měli být přizváni k procesu tvorby 

opatření. Lipsky poukazoval na problémy, s kterými se linioví pracovníci setkávají a mezi 

ně řadil například omezenost zdrojů, zvyšující se poptávku po službách, práce s klienty, 

kteří nechtějí spolupracovat či neustálé vyjednávání s nadřízenými ve snaze najít společný 

cíl (Lipsky, 2010). 
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Linioví pracovníci při výkonu své práce naráží na paradox. I přesto, že se snaží ke 

svým klientům přistupovat jako k individuálním případům, tak není v jejich silách to vždy 

dodržet vzhledem k rostoucímu počtu klientů a tím pádem se uchylují k plošným řešením a 

způsobům, jak případy vyřešit co nejefektivněji v tak velkém počtu (Horák, 2009). 

Linioví pracovníci sehrávají významnou roli především v oblasti rodinné a sociální 

politiky. Podle Horáka (2009) lze jednání liniových pracovníků rozdělit na byrokratické, 

profesionální a byroprofesionální tedy smíšené. Pracovníci, kteří se vyznačují 

byrokratickým chováním, jsou odtažití, snaží se za každou cenu dodržovat postupy a 

pravidla dané organizací. Ve světě byrokracie mají nadřízení moc kontrolovat své 

podřízené a stanovovat jim pravidla, kterými se pracovníci při výkonu své práce řídí. 

Linioví pracovníci, jejichž chování je označované jako profesionální, jsou více zaměřeni 

na danou situaci, ve které se jejich klient nachází. Přistupují k němu jako k individuálnímu 

případu a konají v souladu s pravidly svého zaměstnaní, což ale může být v rozporu 

s pravidly nadřízené organizace či zákona. Svět profesionalismu je založen na samotných 

pracovnících a jejich znalostech a úsudku. Díky tomu mají možnost o jednotlivých 

případech rozhodovat sami, protože oni sami nejlépe ví, jak se zachovat. Tito pracovníci 

jsou považováni za nadšence, jejichž cílem je pomáhat ostatním, proto své autonomie 

nezneužívají ve svůj prospěch. Jejich nadřízení jim důvěřují, protože ví, že odvádí nejlepší 

možnou práci (Horák, 2009). 

V případě pěstounské péče je role liniových pracovníků také velmi významná. I 

přesto, že jsou nařízení a zákony pevně dané, linioví pracovníci mají do určité míry 

svobodu ve svém rozhodování. Mezi liniové pracovníky můžeme zařadit nejenom 

zaměstnance OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) či Úřadu práce České 

republiky, ale také soudce, kteří o svěřování dětí do náhradní rodinné péče rozhodují. I 

přesto, že cílem je zajistit bezpečné a vhodné prostředí pro vývoj dítěte, jednotliví sociální 

pracovníci k tomuto cíli mohou dojít různými způsoby. Zatímco příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte je vyplácen všem pěstounům (popřípadě zletilým nezaopatřeným dětem), 

odměna pěstouna je dávka určená pro všechny pěstouny s výjimkou prarodičů, kteří na ni 

jakožto příbuzní v přímé linii nemají nárok (Novotná, 2016). V případech zvláštního 

zřetele ale může být tato odměna vyplácena i prarodičům a o těchto případech právě 

obvykle rozhodují linioví pracovníci, kteří mají v popisu práce zajistit, co nejlepší 

podmínky pro děti v pěstounské péči, což může znamenat i snahu zvýšit příjem celé 

rodiny. Je tedy na daném pracovníkovi, jestli se rozhodne rodinu doporučit jako případ 
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hodný zvláštního zřetele, či nikoliv. Dalším příkladem může být i situace, kdy jeden 

z prarodičů není biologickým prarodičem dítěte a je možné, aby pobíral dávku on, který na 

ni nárok má bez jakéhokoliv šetření, protože se nejedná o příbuzného v přímé linii a opět 

záleží na liniovém pracovníkovi, jak k tomuto případu přistoupí a zda tuto možnost rodině 

navrhne. 

6.2 Teorie psychické deprivace  
Děti vyrůstající v ústavním zařízení se často celý život potýkají s problémy, které pramení 

z psychické deprivace. Teorii psychické deprivace v dětství se věnoval Matějček 

s Langmeierem (2011). Citová deprivace nastává, když dlouhodobě nedokážeme 

dostatečně uspokojit své základní citové potřeby. Hierarchii lidských potřeb definoval 

Maslow. Jedná se o pět kategorií, u kterých je předpokladem pro uspokojení vyšších potřeb 

uspokojení těch nižších (McLeod, 2020). 

Projevy psychické deprivace u dětí se liší, velkou roli zde sehrává věk dítěte. 

U batolat může dojít k opoždění celého psychomotorického vývoje, k neschopnosti 

vytvářet si emocionální vazby či rozlišovat city. Často se objevuje i nemluvnost nebo 

apatie. U dětí předškolního věku přetrvávají problémy s navazováním vztahů ve 

společnosti a s vyjadřovacími schopnostmi či vadou řeči. Během puberty se děti potýkají 

s horším studijním prospěchem a začleněním do kolektivu, což může přetrvávat celý život. 

Dospívající mají sklony k agresivnímu chování i různým druhům závislostí. Lidé, kteří 

v dětství byli deprivovaní, mívají v dospělosti sklony k nedůvěře, problémům 

v partnerských vztazích a později i ve výchově vlastních dětí. Pokud se jim z jejich 

prostředí nepodaří vymanit, deprivace se obvykle prohlubuje. Celkově mají děti vyrůstající 

v ústavní péči větší sklon k psychickým onemocněním, úzkostným stavům nebo k menší 

odolnosti ve stresových situacích. Vše výše zmíněné je způsobeno nedostatkem lásky ze 

strany rodičů a absencí dalších rodinných vztahů (Langmeier, Matějček, 2011). 

Matějček s Langmeierem mnoho let pozorovali děti žijící v dětských domovech a 

byli tak schopni prokázat, že náhradní rodinná péče neuspokojuje základní duševní potřeby 

dětí. Poukázali také na skutečnost, že ústavní péče pro děti není dostačující, a že následky 

si mohou nést celý život. I přes snahu pracovníků v institucionálních zařízeních není 

možné plně uspokojit všechny potřeby všech dětí. Pěstounská péče je samozřejmě také 

psychicky velmi náročná nejen pro děti, ale i pro jejich pěstouny. Právě ti se musí 

vypořádat s deprivovaným dítětem a snažit se deprivaci napravit, což je velmi zdlouhavý 
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proces, ne však nemožný. Náprava v pěstounských rodinách je ale mnohem snadnější než 

v institucionálních zařízeních, kde není možné, aby se jedna vychovatelka intenzivně 

věnovala pouze jednomu či dvěma dětem.   
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7 Výzkumná část 
Tato část mé bakalářské práce se věnuje práci s daty a výsledkům z nich získaných. 

7.1 Rozdíly mezi svěřováním dětí do příbuzenské a 

profesionální pěstounské péče 

7.1.1 Rozdíly v legislativě 

Legislativa při svěřování dítěte do pěstounské péče příliš nerozlišuje, zda se jedná o 

příbuzenskou nebo profesionální péči. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (1999) 

zmiňuje, že pokud je možné dítě umístit do příbuzenské péče, měla by tato možnost být 

upřednostněna před zprostředkovanou pěstounskou péčí. 

„Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů 

nebo jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; 

při zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte.“ (Zákon č. 359/1999 Sb.) 

„Zprostředkování pěstounské péče se neprovádí, podala-li návrh na svěření dítěte 

do pěstounské péče fyzická osoba dítěti příbuzná nebo fyzická osoba blízká dítěti nebo jeho 

rodině.“ (Zákon č. 359/1999 Sb.) 

Hlavním rozdílem ale je, že příbuzenští pěstouni nemusí podstupovat přípravný 

kurz před svěřením dítěte do péče, což může být problematické, ale zároveň je toto 

rozhodnutí logické, protože příbuzní se většinou dostanou do situace, kdy jim je nabídnuto 

stát se pěstouny, velmi náhle a není tedy čas pro to, aby podstupovali vzdělávací kurz, 

popř. psychologické testy. U zprostředkované pěstounské péče může proces před svěřením 

dítěte do péče trvat rok nebo dva, u příbuzenských pěstounů je klíčová právě rychlost 

procesu, díky které se dítě může vyhnout ústavní péči. 

„Rozdíly jsou značné, i když v rámci zákona o sociálně-právní ochraně dětí ne, zde 

se hovoří o pěstounské péči obecně, popřípadě o zprostředkované státem a 

nezprostředkované.“ (Pracovnice OSPOD A) 

„Příbuzenská pěstounská péče nemá povinnost přípravy ze zákona.“ (Pracovnice 

OSPOD A) 

 Obvykle se zkoumá bytová a sociální situace příbuzných, ale jejich kompetence 

pro výchovu dítěte se neověřují. Profesionální pěstoun je velmi podrobně prověřován, 

mnohdy i opakovaně a po zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou 

péči, je stále pod dohledem a jeho způsobilost se pravidelně přehodnocuje. 
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„Příbuzní pěstouni často nemusí dokládat, že jsou schopni pečovat, nedokládají 

např. ani rejstřík trestů.“ (Pracovnice OSPOD A) 

Dalším rozdílem jsou dávky pěstounské péče, respektive odměna pěstouna, protože 

na příspěvek na úhradu potřeb dítěte mají nárok všechny pěstounské rodiny. Na odměnu 

pěstouna ale nemá nárok žádný příbuzný v přímé linii (tedy prarodiče, praprarodiče), 

ostatní příbuzní na tuto dávku nárok mají. Prarodiče mohou zažádat o odměnu pouze 

v případech zvláštního zřetele, v tomto případě je požadavek individuálně posuzován. 

„Odměna pěstouna u těch prarodičů je dávka zvláštního zřetele a ta teda není 

vyplácena úplně všem prarodičům pěstounům, o této dávce rozhoduje OSPOD a měl by o 

ní rozhodovat na základě nějaké finanční situace těch prarodičů.“ (Doprovázející 

pracovnice) 

Paradoxem je, že jednotlivé případy posuzují sociální pracovníci, kteří se snaží 

především o co nejlepší prospěch dítěte v pěstounské péči, což by teoreticky mohlo být 

ohroženo, pokud by odměna pěstouna nebyla vyplácena a rodina se tak dostala do finanční 

tísně. 

„Odebrání příspěvku – odměny pěstouna, sníží ekonomickou úroveň rodiny, a tedy 

i dítěte, odebrání dítěte poškodí citově, popřípadě i vývojově především svěřené dítě.“ 

(Pracovnice OSPOD D) 

7.1.2 Rozdíly v praxi 

V praxi se může stát, že dítě je automaticky svěřeno do pěstounské péče příbuzných, aniž 

by rodinu někdo řádně prověřil, což může vést k problémům, pokud příbuzenští pěstouni 

nejsou dostatečně schopni zajistit kvalitní péči o dítě. I přesto, že příbuzenská pěstounská 

péče by měla být pro vývoj dítěte tím lepším řešením, nemusí tomu tak vždy být. Sociální 

pracovnice by v případech, kdy mají nějaké pochybnosti o vhodnosti potenciálních 

příbuzenských pěstounů, uvítaly možnost rodiny více a důkladněji prověřovat, v tom jim 

ale příliš nevycházejí vstříc soudci, kteří dítě obvykle přidělí do příbuzenské péče a nesnaží 

se o další přezkoumání případu. 

„Žadatelé o zprostředkovanou pěstounskou péči (profesionální pěstouni) jsou 

prověřováni více. U příbuzenských pěstounů někdy, v ojedinělých případech navrhuji u 

soudu určení dohledu nad výkonem pěstounské péče, ale soud pro to nemá moc pochopení, 

pěstounská péče má být dle něj náhrada za rodinu, která nefunguje, pokud je pochybnost o 
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fungování pěstounů, proč tam dítě svěřovat. Přitom se ale soud příliš nezabývá vhodností 

osob příbuzných jako kompetentních pěstounů.“ (Pracovnice OSPOD D) 

„K příbuzenské pěstounské péči přistupují soudy jakožto k věci, kterou není třeba 

příliš prověřovat.“ (Pracovnice OSPOD B) 

„Ale často je příbuzenská pěstounská péče soudem nařízena jen na základě 

výslechu žadatele o pěstounskou péči.“ (Pracovnice OSPOD C) 

7.2 Role liniových pracovníků 
Sociální pracovníci hrají klíčovou roli při svěřování dětí do pěstounské péče. Na základě 

jejich posudků by měl soud rozhodovat o tom, ke komu bude dítě svěřeno do péče. 

Sociální pracovníci jsou v kontaktu s pěstouny či potenciálními pěstouny a prověřují, zda 

je vhodné, aby dítě bylo svěřeno do jejich péče. 

„Používám nástroje jako šetření, rozhovor, zjišťování údajů ze státních registrů, k 

ověření trvalého bydliště či trestního rejstříku. Aktualizuji informace i před tím, než je jim 

svěřeno dítě. Další šetření se provádí před svěřením dítěte do péče pěstounů. 

U příbuzenských pěstounů používám rozhovoru k zjištění situace dítěte a pěstounů. Dále 

šetření v domácnosti před svěřením dítěte do péče, to se ale dělá spíše jen v případě 

vyžádání soudem. U obou typů pěstounů rozhoduje o svěření soud, OSPOD pouze dítě 

zastupuje.“ (Pracovnice OSPOD C) 

Sociální pracovnice své poznatky předávají soudu, který by na základě těchto 

informací měl rozhodnout o svěření do péče. Respondentky zmiňovaly, že pokud narazí 

během svého posuzování na nějaké nedostatky, či mají nejistoty, informují o tom soud 

s tím, že by bylo vhodné případ ještě více přezkoumat. Pro tyto situace ale soud nemá příliš 

pochopení. Soudci se nezabývají jednotlivými případy do detailů, věří úsudku sociálních 

pracovníků, navíc na to nemají ani dostatečnou kapacitu. 

„Obecně soudy příbuzenskou rozhodnou na základě doporučení OSPOD, opírají se 

o názor OSPOD. Směrem k příbuzenské zaznamenáváme negativní postoje, v rámci řízení 

v podstatě vždy vyhoví, jakmile je prokázáno, že rodiče nebudou platit výživné.“ 

(Pracovnice OSPOD A) 

„K příbuzenské pěstounské péči přistupují soudy jakožto k věci, kterou není třeba 

příliš prověřovat.“ (Pracovnice OSPOD B) 

„Ale často je příbuzenská pěstounská péče soudem nařízena jen na základě 

výslechu žadatele o pěstounskou péči a na vyjádření OSPOD. Někdy si soud vyžádá i 
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šetření v domácnosti. U cizích pěstounů soud často vyžaduje i další opakované prošetření 

poměrů.“ (Pracovnice OSPOD C) 

Odpověď jedné respondentky ale poukazovala na to, že se v některých případech 

soudy neřídí výsledky, které předkládá OSPOD po prošetření. 

„U soudu často není brát zřetel na výsledky šetření OSPOD.“ (Pracovnice 

OSPOD B) 

Stejně tak jako sociální pracovníci i soudci se mohou pohybovat v určitých 

mantinelech, které jim stanovují zákony. Je tedy na každém soudci, jaké vydá rozhodnutí, 

stejně jako na každém sociálním pracovníkovi, jaký předá soudu posudek a jak pečlivě 

bude k jednotlivým případům přistupovat. 

I přesto, že v teorii liniových pracovníků je svoboda rozhodování vnímána převážně 

jako pozitivní faktor, ne vždy musí přinášet jen dobré výsledky. Shodují se na tom i 

samotné respondentky, že přílišná svoboda v rozhodování vnáší do procesů chaos a velkou 

nejistotu, s kterou se pak musí potýkat především rodiny. Ať už se jedná o konkrétní 

rozhodnutí o svěření do péče nebo o relativní drobnosti, které pěstouni řeší ve spolupráci 

se sociálními pracovníky. 

„My, když jsme dostali Eli do pěstounský, tak nám ta naše paní z OSPODu řekla, že 

si máme zažádat o nějaké dávky. Tak jsme teda přišli a paní na úřadě nám řekla, že 

nemáme nárok na žádný dávky, že když jsme rodina, tak že to prostě nejde a bylo to takový 

dost odtažitý. A já jsem tedy říkala, že netuším, ale že bych si o nic nežádala, kdyby nás 

tam neposlali, nakonec jsme se dopracovali k tomu, že teda můj manžel, protože je 

nevlastní otec mé dcery, tak není ani vlastní dědeček, takže není biologický. Takže paní 

řekla: ‚Aha, a vy pracujete?‘ A manžel říkal: ‚Jojo, já jsem OSVČ.‘  A na mě se podívala a 

ptala se, jestli taky pracuji a já říkám, že samozřejmě, že pracuji celý život. Takže asi 

pochopila, že si nejdeme pro dávky jako teda někteří jiní a řekla: ‚Tak to je skvělý, tak to 

můžeme dát tady na pána,‘ a dávky teda chodí na pána.“ (Pěstounka) 

7.3 Motivace příbuzenských pěstounů 
Z odpovědí respondentek vyšlo, že nejčastější motivací pro přijetí příbuzného dítěte do 

pěstounské péče je snaha poskytnout dítěti zázemí a šanci na normální život, dalším silným 

faktorem bývá finanční motivace. Finanční motivaci ale nepovažují sociální pracovnice za 

hlavní motiv, spíše za faktor, který může rozhodování usnadnit, protože mnohé rodiny by 

dítě samy nedokázaly finančně zajistit. Zmiňovanými důvody pro přijetí dítěte do 



 

 

31 

 

příbuzenské pěstounské péče byly i pocit viny a pocit povinnosti či strach z toho, co by si 

řeklo okolí, kdyby příbuzní dítě do péče nepřijali. 

„Občas jsou příbuzní ještě ovlivněni okolím, společností, stylem ‚Co by na to lidé 

řekli, kdyby se dozvěděli, že se nestarám o své vlastní vnouče a že jeho rodiče se na něj 

vykašlali.‘ “ (Pracovnice OSPOD C) 

U pěstounky bylo situací dáno, že vnučka u nich doma zůstane pravděpodobně 

delší dobu a jedním z hlavních důvodů, proč se prarodiče rozhodli pro podání žádosti o 

svěření do pěstounské péče byly nedostatečné pravomoci, které jako prarodiče měli. 

„…byla nám Eli teda svěřená do péče třetí osoby. No ale to znamenalo, že my jsme 

nemohli ani podepsat souhlas s výletem.“ (Pěstounka) 

7.4 Přednosti příbuzenské pěstounské péče 
Jednou z výhod příbuzenské péče může být urovnání dlouhodobě poškozených vztahů 

v rodině. Velmi záleží na postoji, který rodina v dané situaci zvolí, někdy spolu členové 

rodiny přestanou komunikovat nebo se neustálé jen hádají, jindy ale zvolí postup, který je 

pro dítě i pro ně samotné nejvhodnějším – rozhodnou se navštívit terapii, která jim může 

být zprostředkována skrze neziskové organizace. Na terapiích následně řeší vzniklou 

situaci s pěstounskou péčí, ale mohou se dopracovat až k okamžikům, které tomu všemu 

předcházely a s pomocí odborníka mohou rodinné vztahy napravit. 

Dalším velkým pozitivem pro dítě vyrůstající v příbuzenské pěstounské péči je 

kontakt s vlastním rodem, se svými příbuznými. Vyrůstat se svými biologickými rodiči je 

samozřejmě to nejlepší pro dítě, ale pokud o něj nezvládají pečovat, tak by mělo mít 

možnost vyrůstat alespoň v širší rodině. Ne vždy to je bohužel možné. Jsou děti, které 

kromě svých rodičů nikoho nemají nebo má většina rodinných příslušníky stejně nízké 

rodičovské kompetence jako samotní rodiče. Pro děti vyrůstající mimo péči svých 

biologických rodičů je velmi důležitý kontakt s vlastním rodem. Tyto děti potřebují vědět 

odkud pochází, kdo jsou jejich rodiče, aby mohly časem zaléčit své rány a traumata. 

„Máme za to, že pokud to dítě může zůstat v biologický rodině, zase z pohledu toho 

hledání sama sebe, že tam zůstává kontakt s tím rodem, zůstává tam ta sounáležitost s tím 

původem, s tou biologickou rodinou, tak se nejdříve hledá tam.“ (Doprovázející 

pracovnice) 
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Pro prarodiče či jiné příbuzné je také mnohem přirozenější a jednodušší mluvit o 

biologických rodičích dítěte. Prarodiče mohou vnoučatům vyprávět, jaký byl jejich rodič 

v dětství, mohou poukazovat na podobnosti mezi rodičem a dítětem.  

„To dítě vlastně se aspoň z půlky může identifikovat s půlkou toho svýho rodu, 

odkud vlastně je, co ho určuje. Ať jsou to nějaký zjevný znaky toho, jak vypadá nebo i to, 

jak se chová, po kom co zdědilo, jaký talenty zdědilo, jaký dovednosti, v čem je dobrý.“ 

(Doprovázející pracovnice) 

7.5 Nedostatky příbuzenské pěstounské péče 
Nejčastějšími nedostatky příbuzenské péče jsou podle respondentek vztahy mezi pěstouny 

a biologickými rodiči dítěte. Vztah mezi nimi je většinou blízký a je tak obtížné stanovit 

nějaké hranice. Často ve vztazích přetrvávají různé nevyřešené problémy z minulosti, 

křivdy a tím může být ovlivněno i dítě v pěstounské péči. Příbuzenští pěstouni často 

nedokážou dítěti zajistit bezpečný kontakt s jeho biologickými rodiči, který je pro dítě a 

jeho vývoj klíčový, biologičtí rodiče například přicházejí do domácnosti pěstounů kdykoliv 

se jim zachce, pěstouni často mají tendence omlouvat chyby, které ti biologičtí rodiče 

dělají. 

„Takový maminky chodí běžně do domácnosti těch svých rodičů, kde je to děťátko a 

ty prarodiče nejsou schopný zabezpečit ten bezpečnej kontakt pro to děťátko. Protože třeba 

mají pořád pocit, že ona se změní: ‚Když ji necháme vyspat, ona se tady u nás nají, trošku 

jí pomůžeme, aspoň to dítě uvidí, vždyť takhle by ten náš vnouček ji ani neviděl.‘ Ale my 

potom zase víme, že takovej kontakt tomu děťátku neprospívá, jo, že si neužívá, že vidí 

mamku a je pro něj bezpečná, taková mamka si ho třeba ani nevšímá, jenom se tam nají a 

vyspí, a to děťátko s ní nemá smysluplný kontakt.“ (Doprovázející pracovnice) 

S nevyřešenou a problematickou minulostí v rodinných vztazích je také spojen 

transgenerační přenos traumatu. 

„Rizikem je nějaký transgenerační trauma, třeba u těch prarodičů pěstounů. To je 

vlastně nějak nevyřešenej ten vztah mezi těma prarodičema a tím biologickým rodičem, 

kterej potom má vliv na to, jak se o těch rodičích mluví, jak ty prarodiče dokážou vlastně 

podporovat tu sounáležitost toho děťátka s těma biologickejma rodičema, když tam mají 

nějaký křivdy, nazlobení se, nějaký nevyřešený věci…“ (Doprovázející pracovnice) 

Dále také neochota pěstounů vzdělávat se. V některých případech mají příbuzenští 

pěstouni pocit, že nepotřebují od nikoho vysvětlovat, jak se mají starat o „své“ dítě, 
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častokrát už sami třeba více dětí vychovali a neuvědomují si, že k dětem v pěstounské péči 

je potřeba přistupovat jiným způsobem. Přitom adekvátně připravení pěstouni, 

profesionální i příbuzenští, mohou sehrát klíčovou roli ve vývoji pěstounského dítěte. 

Zanedbávané děti si často odnášejí následky až do dospělosti, kvůli psychické deprivaci, 

která u nich vznikla v dětství. Následky je ale možné zvrátit nebo alespoň minimalizovat 

právě kvalitní péčí, kterou by měli pěstouni poskytovat. Ti pěstouni, kteří nejsou ochotni se 

vzdělávat, mohou svěřenému dítěti ještě více ublížit a prohloubit psychickou deprivaci, 

pokud se mu nebudou dostatečně věnovat. 

Dalšími problémy může být vyšší věk prarodičů pěstounů, nižší rodičovské 

schopnosti, nedostatečné znalosti, které souvisí s již zmíněnou neochotou se vzdělávat 

nebo také konflikt rolí, který může nastat, když prarodiče získají do péče své vnouče a jsou 

rozpolceni mezi rolí rodiče, který má vychovávat a také limitovat a rolí prarodiče, který by 

chtěl dítě rozmazlovat a vše mu dovolovat. Toto všechno může mít později na dítě vliv i 

v jeho dospělosti. 

„Oni vlastně z tý role prarodičů se stanou rodičema a ono je to častokrát dost 

zlobí, protože oni, když si uvědomí, že nemohou bejt prarodičema a hezky nám skočí 

do tý role rodičů, tak oni vlastně ztratí tu svojí roli a pak je zase může trápit, že přišli o to 

být těma prarodičema, pokud třeba nemají jiný vnoučátka, tak tímhle vlastně tu roli 

ztratili. Ale někdy je to tam tak zlobí, že oni neskočí do té role toho rodiče, ale jsou tak jako 

někde mezi, že jsou těma babičkama, takže nechtějí to dítě výchovně limitovat, chtějí mu 

dopřát, vnímají to dítě tak, že o něco přišlo, že vlastně jsou takový oběti toho co se stalo, 

takže ony jim to chtějí všechno vynahradit, ale pak zapomínají na tu rodičovskou roli toho 

výchovnýho vedení, toho limitování a zase z toho pohledu toho zdravýho vývoje děťátka je 

to špatně, protože ty děti zase nevědí čí jsou, kde končí ta jejich hranice, protože ty babičky 

a dědečkové je to nenaučí.“ (Doprovázející pracovnice) 

Problémem může být i zneužívání dávek pěstounské péče, kdy rodiny pouze 

předstírají, že je dítě v pěstounské péči příbuzných, přitom ale žije doma normálně s rodiči 

nebo žijí všichni ve společné domácnosti. 

„Rezervu vidím v posuzování vhodnosti pěstounské péče jakožto nástroje péče o 

dítě, může se vyskytovat situace, kdy je pěstounská péče pouze na oko, aby rodina dostala 

dávky pěstounské péče. Toto se ale obtížně prokazuje.“ (Pracovnice OSPOD C) 
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7.6 Návrhy liniových pracovníků na zlepšení pěstounské 

péče 
Během rozhovorů se ukázalo, že pěstounská péče má mnoho nedostatků, a právě sociální 

pracovníci si tyto nedostatky velmi dobře uvědomují, protože se s nimi musí denně potýkat 

a přicházet s možnými alternativy. 

7.6.1 Sjednocení soudů 

Mezi návrhy na vylepšení pěstounské péče v České republice se objevilo velké množství 

možností, nejčastěji bylo zmiňováno sjednocení soudů a lepší komunikace mezi soudy, 

orgány sociálně-právní ochrany dětí a úřady. Zaměstnankyně OSPOD také zmiňovaly 

sjednocení postupů sociálních pracovníků při vyhodnocování podmínek pro svěření dítěte 

do pěstounské péče. Sjednocením těchto postupů by ale byla silně omezena role liniových 

pracovníků a jejich svoboda, která je pro jejich pozici typická. 

„Navrhovala bych sjednotit postupy soudů při svěřování dětí do pěstounské péče. 

Také bych navrhovala sjednocení jednotlivých OSPOD při posuzování výchovných 

kompetencí rodičů, jak to, že matka může pečovat o dvě mladší děti, když o pár let starší 

děti má v pěstounské péči, z toho důvodu, že není schopna péče o dítě?“ (Pracovnice 

OSPOD C) 

Nejednotnost soudů je problematická především z pohledu rodin a dětí, nikdy totiž 

neví, jak soudce rozhodne. Komplikuje to práci ale i sociálním pracovníkům, kteří 

rodinám, se kterými pracují, nemohou zaručit, že bude rozhodnuto tak, jak by si přály. 

Nakonec tedy všichni musí v napětí čekat do poslední chvíle, jak daný soudce rozhodne. 

„Taky by to chtělo, aby třeba ty opatrovnický soudci byli někde trošku jednotnější v 

těch svých nastaveních. Teď to pořád vypadá, že oni jsou přepracovaní, protože 

tomu opatrovnickýmu soudci tam přistávají i jiný případy, jako rozvody a všechno tohle, 

kdyby oni se taky mohli nějak v tom vzdělávat a zároveň kdyby oni se taky shodli na nějaký 

jednotnosti v tom umísťování dětí a neměli tam někde nesoulad mezi sebou. Že se nám to 

taky někdy děje tak jako ad hoc, že ten jeden rozhodne takhle, druhej rozhodne jinak a 

nikdo pak neví, co má očekávat.“ (Doprovázející pracovnice) 

S tímto problémem se setkala i dotazovaná pěstounka, když se snažila získat 

vnučku do pěstounské péče. 

„Akorát teda potom nás docela překvapil soud, protože teda soud rozhodl do těch 7 

dní, že ano, že předběžným opatřením je nám svěřená do péče třetí osoby a poté já nevím 
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za 2, za 3 měsíce musí zasednout znova soud a tam jsme tedy zažádali o pěstounskou péči, 

ale paní soudkyně rozhodla že ne, že matka se určitě pro dítě vrátí, takže není vhodný, aby 

bylo dítě v pěstounské péči a byla nám Eli teda svěřená do péče třetí osoby.“ (Pěstounka) 

Po třech letech, když je doprovázející pracovnice přesvědčila, aby podali návrh 

znovu, zasedl znovu soud a soudkyně ihned rozhodla o svěření Elišky do pěstounské péče, 

protože Elišky matka se k soudu ani nedostavila. 

7.6.2 Lepší příprava příbuzenských pěstounů na pěstounskou péči 

Všechny respondentky zmiňovaly, že by bylo vhodné, aby příbuzenští pěstouni byli lépe 

připraveni na výkon pěstounské péče. Profesionální pěstouni totiž nejdříve musí podstoupit 

rozhovor s psychologem, projít psychologickými testy a také se musí zúčastnit přípravného 

vzdělávání v rozsahu 48 hodin, toho by se měly účastnit i jejich biologické děti 

(Pěstouni.cz, 2021). V případě příbuzenské péče výše zmíněné neplatí a příbuzní žádným 

přípravným kurzem projít nemusí. 

„Navrhovala bych se více zaměřit na samotnou přípravu pěstounů, sjednotit 

přípravy pro všechny formy pěstounské péče.“ (Pracovnice OSPOD A) 

S tím je také spojen další bod, který byl v rozhovorech zmíněn, a tím je nesvěřovat 

děti automaticky do péče příbuzných. I přesto, že hlavní výhodou příbuzenské pěstounské 

péče je právě možnost vyrůstat u svých biologických příbuzných, nemělo by se zapomínat 

na prověření těch nebližších, protože pokud rodiče nezvládají péči o své dítě, je možné, že 

tu péči kvalitně nenahradí ani prarodiče nebo další příbuzní, v takovýchto případech může 

být tedy vhodnější cestou profesionální pěstounská péče. 

„Dále bych navrhovala nesvěřovat děti automaticky do příbuzenské péče – více 

prověřovat a posuzovat výchovné kompetence, psychologická vyšetření atd.“ (Pracovnice 

OSPOD D) 

Pěstouni by také měli být vedeni ke spolupráci, která je v mnoha případech 

naprosto klíčovým prvkem ke zvládnutí příbuzenské pěstounské péče. Pokud je dítě 

svěřeno do péče prarodičů, kteří jsou schopni se o něj postarat, mohou ostatní příbuzní 

pomáhat v situacích, na které prarodiče třeba nestačí. 

„Pokud tam jsou třeba sourozenci těch biologických rodičů, jsou tam nějaký tety, 

strýčkové a vlastně na tom, kdo všechno může nějak přispívat do péče a do toho bytí s tím 

dítětem, se domluví. Protože pak samozřejmě taková babička to už fakt psychicky nemůže 

odehrát ten rozvoj, to běhání, učení na kole, na koloběžce, všechno tohle. Ale prostě má 
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tam k sobě třeba partu sourozenců biologických rodičů těch dětí, nebo tetiček, strýčků 

nebo další babičku a dědu, který ještě můžou a ty se do toho napojujou a třeba s tím 

dítětem tohle odehrávají oni.“ (Doprovázející pracovnice) 

7.6.3 Rozšíření pravomocí sociálních pracovníků 

Respondentky často zmiňovaly také nedostatečné pravomoci, které jim komplikují výkon 

práce. Například problém s povinným vzděláváním, které vlastně zas tak povinné není, 

pokud se pěstoun rozhodne, že se nechce účastnit nebo se z nějakého důvodu opravdu 

účastnit nemůže. Sociální pracovnice nemají žádné prostředky, kterými by povinné 

vzdělávání mohly vynucovat. 

„Pěstouni se nechtějí vzdělávat, zejména příbuzenští, nevidí v tom smysl. Nemáme 

sankce, jak je k tomu donutit.“ (Pracovnice OSPOD C) 

„Například u povinného vzdělávání, pěstouni, zejména příbuzenští je nechtějí plnit. 

A já nemám téměř žádné nástroje, jak je k tomu donutit.“ (Pracovnice OSPOD D) 

Často si také sociální i doprovázející pracovníci uvědomují, že by rodina 

potřebovala ke zvládnutí situace odbornou psychologickou pomoc, ale tu jim může pouze 

doporučit. Mnohdy se jedná o opravdu závažné problémy, na které rodiny už samy nestačí 

a neřešení těchto problémů může mít velký vliv na vývoj svěřeného dítěte a jeho budoucí 

život. 

„U příbuzenských pěstounů je problém s vyřešením jejich minulých vztahů s rodiči 

dítěte, a jejich pocity, které následně mohou přenášet na dítě. Svůj nedořešený vztek a 

pocit neúspěchu z výchovy vlastních dětí občas někteří přenášejí na svěřené děti, které 

srovnávají s jejich rodiči. S terapiemi často nesouhlasí, necítí, že by měli něco vyřešit u 

sebe, problém je v rodičích, popřípadě i ve svěřených dětech. OSPOD nemá nástroj, jak 

pěstouny donutit, ať již motivací, tedy jinou než slovní, či pod podmínkou sankce, aby 

psychologickou pomoc alespoň zkusili.“ (Pracovnice OSPOD B) 

Na druhou stranu si pracovnice uvědomují, že téměř jakákoliv sankce může být 

trestem především pro svěřené děti, což se bije s jejich hlavním pracovním cílem, kterým 

je zajištění co nejlepších podmínek pro dítě v pěstounské péči. 

„Největší omezení je v podstatě v ‚donucování či vynucování‘ dodržování 

dohodnutého postupu nebo zákonných povinností. Pokud by mělo ústit do sankce, postihuje 

to pak nejvíce dítě, a to bývá brzdou v aplikaci tvrdšího postupu – zrušení pěstounské péče,  

změna výchovy na svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby.“ (Pracovnice OSPOD A) 
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7.7 Případová studie – pěstounská rodina 
Domácnost, se kterou jsem v analýze pracovala, je tvořena čtyřmi členy. Maminka Eva, 

tatínek Jan, jejich společná dcera Anna (20 let) a vnučka Eliška (12 let). V příběhu této 

rodiny také figuruje dcera Klára (30 let), která je dcerou Evy z prvního manželství a 

matkou Elišky. Eva měla podle svého vyprávění s dcerou Klárou vždy komplikovaný 

vztah, který se ale ještě zhoršil poté, co dcera odešla z domova, brala drogy a později 

otěhotněla. Eva se jí snažila se vším pomáhat, nabídla jí bydlení a věřila, že se vše konečně 

zlepší. 

„Ta situace s dcerou je složitější už od jejího dospívání, kdy teda brala drogy, 

utekla z domova, vyloupila nám byt a takový podobný excesy. Když se Eli narodila, tak 

jsme jí pomáhali, když potom neměla kam, tak byla s Eli u nás. Ale protože brala pořád 

drogy, tak to bylo složitý. A je to jak na houpačce. Někdy se to zlepší a někdy zase prostě se 

odmlčí a ten vztah je asi narušenej už dlouho.“ (Pěstounka) 

Jednou dcera Klára přivedla čtyřletou Elišku k Evě na hlídání a už se pro ni 

nevrátila. Eva tedy zažádala o svěření do péče jiné osoby a později o svěření do pěstounské 

péče, což ale bylo soudem zamítnuto. Po několika letech si o svěření do pěstounské péče 

zažádali manželé znovu a jejich žádost byla schválena. Klára měla později ještě další dítě, 

syna, ale ani ten není v její péči. Chlapce má v dnešní době v péči jeho druhá babička. 

„Nás vlastně kontaktovala ta druhá babička s tím, že naše Klára nezvládla péči ani 

o něj a že jí byl odebrán, a to mu byly asi tři.  Jo, to mu byly asi 3 a byl jí odebrán 

sociálkou a byl umístěn do Koaly v Praze. A tam to bylo složité, protože vlastně ta babička 

je matka otce, ale otec nebyl uveden v rodném listě, takže ona, když tam za malým jezdila, 

tak vlastně s ní ani malýho nemohli pustit ven. Ale když jsem tam přijela já jako biologická 

babička, tak jsme ho dostávali třeba i na vycházky ven a mohli jsme si ho vzít ven 

z té Koaly. A ona potom zažádala o pěstounskou péči, protože my už jsme to vlastně 

nezvládli a Eli na rovinu řekla, že by to prostě nedala, kdyby tady byl ještě její bráška. No, 

prostě si k tomu řekla svý a nemělo cenu tady bojovat s tím, že by se ty sourozenci vraždili 

a oba byli nespokojený. A takhle má každý svojí novou rodinu.“ (Pěstounka) 

Respondentku Evu označuji především jako maminku, protože samotná Eliška se 

rozhodla jí tak říkat. Podle vyprávění má na svou biologickou matku velký vztek, který 

zatím ještě nedokáže úplně překonat. 

„Ona nám začala říkat sama od sebe ‚mami‘ a ‚tati‘. A já jsem teda teď mami a její 

máma je teď ‚ta paní, kterou nesnáším‘, ale to teď nějak odstraňujeme. A manžel teda je 
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‚náš táta‘ a ‚můj táta‘ je ten její biologický otec. Takhle si to prostě sama rozdělila. A když 

jsme se na to ptali, tak nám říkali, že to vůbec není špatně, když si to vybrala sama nám 

říkat takhle, takže je to fajn. Že by bylo hloupé, kdyby ti rodiče nutili ty děti jim tak říkat, 

ale Eli si to vybrala sama.“ (Pěstounka) 

7.8 Hlavní zjištění práce a jejich diskuze 
Během analýzy dat jsem zjistila, že legislativa téměř nerozlišuje mezi příbuzenskou a 

profesionální péčí. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí uvádí, že by ohrožené dítě mělo 

být svěřeno do péče blízké osoby, pokud je to možné, o svěření do péče ale vždy rozhoduje 

soud s přihlédnutím k posudkům, které vypracovávají sociální pracovníci. 

Hlavním rozdílem při svěřování dětí do pěstounské péče je příprava pěstounů. 

Zatímco profesionální pěstouni prochází poměrně zdlouhavým přípravným proces, který 

někdy může trvat i několik let, příbuzenští pěstouni se ve své roli ocitají náhle a bez 

příprav. Liší se jednak způsob, jakým sociální pracovníci vypracovávají posudky, což 

může vést k situacím, kdy příbuzenští pěstouni nejsou adekvátně prověřeni a časem se 

můžou projevit jejich nedostatečné rodičovské schopnosti, ale také se liší způsob, jakým 

jsou pěstouni připravováni na příchod dítěte do rodiny. U profesionálních pěstounů je 

povinné vzdělávání v rozsahu 48 hodin, příbuzenští pěstouni jsou této povinnosti ale 

zproštěni. Povinné vzdělávání, které probíhá již v průběhu výkonu pěstounské péče je sice 

povinné pro všechny pěstouny, ale neexistují žádné prostředky, kterými by bylo možné 

účast na vzdělávacích kurzech vynutit. I přesto, že se v rozhovorech často opakovalo, že je 

kontakt s biologickou rodinou a s vlastním rodem pro dítě důležitý, nedostatečná příprava 

příbuzenských pěstounů může tyto výhody snadno zastínit. Respondentky uvedly, že 

příbuzenští pěstouni mají často nízké rodičovské kompetence a neví, jak pracovat 

s pěstounskými dětmi, které si prožily nějaké trauma nebo zanedbání. Dalším problémem 

bývají často vztahy mezi prarodiči pěstouny a biologickými rodiči dítěte. Vše zmíněné 

může přispívat k psychické deprivaci u dětí a k problémům, které mohou přetrvávat až do 

jejich dospělosti. 

Dalším rozdílem mezi příbuzenskou a profesionální pěstounskou péčí je finanční 

odměna pěstouna, na kterou mají biologičtí prarodiče nárok pouze v případech hodných 

zvláštního zřetele. Zda může být odměna vyplacena posuzuje sociální pracovník, jehož 

hlavním cílem by měl být, co nejlepší prospěch dítěte v pěstounské péči. Prospěch dítěte je 
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zajištěn do velké míry právě finanční situací rodiny, proto by téměř ve všech případech 

sociální pracovník mohl rodinu shledat jako případ vhodný zvláštního zřetele. 

Doprovázející pracovnice, s kterou jsem vedla rozhovor, kladla velký důraz právě 

na význam biologické rodiny při vývoji dítěte. Pokud dítě nemůže z nějakého důvodu 

vyrůstat se svými biologickými rodiči, širší rodina může výchovu pravděpodobně suplovat 

nejlépe, ale pouze v případě, že je ochotna se výchově opravdu věnovat a nechat si poradit 

od odborníků, jak s dítětem pracovat. Podle rozhovorů se ale ukázalo, že ve většině 

případů si příbuzenští pěstouni nechtějí nechat poradit a nejsou ochotni spolupracovat a 

účastnit se povinných vzdělávacích kurzů, které by jim měly rozšiřovat obzory. 

V takových případech by mohla být ideální volbou právě profesionální pěstounská péče, 

kdy by se o dítě staral někdo, kdo prošel adekvátní přípravou a mohl dítě opravdu, co 

nejlépe zaopatřit a ke svým příbuzným by dítě chodilo na návštěvu a trávilo s nimi pouze 

omezený čas. Tímto způsobem by ani nemuselo dojít ke konfliktů rolí, který často 

příbuzenští pěstouni prožívají, jak je také zmíněno v rozhovorech. Tato kombinace by 

mohla být ideálním řešením pro mnoho rodin. 

V rozhovorech bylo také poukazováno na upřednostňování příbuzenské péče ze 

strany soudců. Ti si často neuvědomují problematiku příbuzenské pěstounské péče a 

nepovažují za potřebné rodiny příliš prověřovat nebo naopak ani nevidí důvod, proč by dítě 

vůbec mělo být svěřeno do pěstounské péče a očekávají, že rodiče, kteří o dítě například 

nejeví příliš velký zájem, se vzchopí a svěření do pěstounské péče nebude potřeba. Je 

důležité dítě umístit do pěstounské péče, pokud si to žádají okolnosti, ale také je velmi 

podstatné v průběhu výkonu pěstounské péče stále ověřovat, zda podmínky pro setrvání 

v pěstounské péči přetrvávají nebo zda je pro dítě bezpečné se vrátit ke svým rodičům. 

Z rozhovorů vyplynulo, že tomu tak ne vždy je. Děti v některých případech zůstávají 

v pěstounských rodinách, i když k tomu již není důvod. 

 

  



 

 

40 

 

Závěr 
Cílem mé bakalářské práce s názvem Děti v pěstounské péči prarodičů bylo zmapovat, jak 

funguje svěřování dětí do příbuzenské pěstounské péče na území České republiky. Dále 

jsem se také zabývala rozdíly mezi příbuzenskou pěstounskou péčí a profesionální 

pěstounskou péčí a rozdíly v legislativě i v praxi při svěřování dětí do péče obou druhů. 

Díky získaným rozhovorům jsem byla schopna identifikovat, jaké jsou hlavní rozdíly při 

svěřování dětí do příbuzenské a profesionální pěstounské péče a odpovědět si na výzkumné 

otázky. Jako hlavní rozdíl se ukázala absence přípravného vzdělávání v případě 

příbuzenských pěstounů, od toho se odvíjí i následná problematika spojená s příbuzenskou 

pěstounskou péčí, která je zmíněna v samostatné kapitole. Zajištění kvalitního vzdělání pro 

příbuzenské pěstouny by tedy mohlo zlepšit i kvalitu péče, kterou dětem poskytují. 

Výzkum také potvrdil, že příbuzenská pěstounská péče je upřednostňována před tou 

profesionální, a to nejen ze strany sociálních pracovníků, ale také ze strany soudců. 

Hlavním principem teorie liniových pracovníků je právě možnost svobodného 

rozhodování při výkonu jejich práce a posuzování jednotlivých případů individuálně. 

Z výzkumu ale vyplynulo, že samotní sociální pracovníci toto nepovažují vždy za 

jednoznačné pozitivum. Příliš velká svoboda v jejich rozhodování je spojena 

s nejednotností posudků, které vypracovávají při přezkoumávání rodin a potenciálních 

pěstounů. V jedné samostatné kapitole jsem se tedy věnovala i návrhům na zlepšení 

pěstounské péče jak z pohledu sociálních pracovnic, tak z pohledu doprovázející 

pracovnice a pěstounky. 

I přesto, že v systému náhradní rodinné péče nemusí být na první pohled velké 

množství nedostatků, určitě je v současném stavu co zlepšovat a návrhy sociálních 

pracovníků by k těmto zlepšením mohly přispět. Protože právě sociální pracovníci jsou 

denně v kontaktu s postiženými rodinami a dětmi a jejich poznatky a připomínky by tak 

mohly být velmi přínosné. 

  



 

 

41 

 

Použitá literatura 
DRHOVÁ, Zuzana, NEKOLA, Martin a Arnošt VESELÝ, ed, 2007. Analýza a tvorba 

veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 

ISBN 978-80-86429-75-5. 

GABRIEL, Zbyněk a NOVÁK, Tomáš, 2008. Psychologické poradenství v náhradní 

rodinné péči. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1788-3. 

HANUŠOVÁ, Ludmila, JENÍČKOVÁ, Natalie a Veronika UHLÍŘOVÁ, 2009. 

Problematika příbuzenského náhradního rodičovství: konferenční příspěvek Mezinárodní 

konference „Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče.“ Dostupné z 

www.blokovygrant.cz/download.php?id=1372&typ=m 

HEJZLAROVÁ, Eva, 2019. Nestandardní finanční pomoc potřebným ze strany obcí: 

případová studie vlivu úředníků na design politiky. Sociológia-Slovak Sociological 

Review, 51, 44-63. 

HENDL, Jan, 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál. 

HORÁK, Pavel a HORÁKOVÁ, Markéta, 2009. Role liniových pracovníků ve veřejné 

politice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 45, 369-396. 

ISBN 978-80-7367-485-4. 

JANDOUREK, Jan, 2001. Sociologický slovník. Praha: Portál. ISBN 80-7178-535. 

KABÁTOVÁ, Zuzana, 2021. Příbuzenská pěstounská péče z pohledu pracovníků sociálně 

právní ochrany dětí a pěstounů. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta 

sociálních věd. Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. 

KUCHAŘOVÁ, Věra, et al., 2020. Zpráva o rodině 2020. Praha: VÚPSV, v. v. i. ISBN: 

978-80-7416-380-7. 

LANGMEIER, Josef a MATĚJČEK, Zdeněk, 2011. Psychická deprivace v dětství. Praha: 

Karolinum. ISBN 978-80-246-1983-5. 

LIPSKY, Michael, 2010. Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public 

service. 30th Anniversary Expanded Edition. New York: The Russell Sage Foundation.  

MATĚJČEK, Zdeněk a kol., 1999. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál. 

MCLEOD, Saul, 2020. Maslow's hierarchy of needs. In: Simply psychology [online]. 

20.03.2020 [cit. 2.1.2021]. Dostupné z: https://www.simplypsychology.org/maslow.html 

http://www.blokovygrant.cz/download.php?id=1372&typ=m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-80-7367-485-4


 

 

42 

 

MOŠŤKOVÁ, Šárka a SOBOTKOVÁ, Irena, 2016. Příbuzenská pěstounská péče: když 

dítě vychovávají prarodiče. E-psychologie, 10(4), 47-64. Dostupné z http://e-

psycholog.eu/pdf/mostkova_sobotkova.pdf 

NOVOTNÁ, Věra, 2016. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem. Olomouc: 

ANAG. ISBN 978-80-7554-022-5. 

PETRUSEK, Miloslav, MAŘÍKOVÁ, Hana a Alena VODÁKOVÁ, 1996. Velký 

sociologický slovník. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-311-3. 

PLÍHALOVÁ, Markéta, 2017. Zájemců o adopci je více než osvojitelných dětí. Páry čekají 

roky, často se rozhodnou jen pro pěstounskou péči. In: Hospodářské noviny [online]. 

24.4.2017 [cit. 2.1.2021]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-65704720-pary-cekaji-

roky-osvojitelnych-deti-je-stale-mene  

Sociální práce, 2020. Pracovník doprovázející pěstounské rodiny (NNO). In: Časopis 

Sociální práce [online]. 2.10.2020 [cit. 08.04.2021]. Dostupné z: 

https://socialniprace.cz/pracovnik-doprovazejici-pestounske-rodiny-nno/ 

ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK, 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických 

vědách. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-313-0. 

Úřad práce ČR, 2020. Dávky pěstounské péče [online]. 5.10.2020 [cit. 08.04.2021]. 

Dostupné z: https://www.uradprace.cz/davky-pestounske-pece 

Virtuální knihovna NRP, 2018. Počet dětí žijících mimo svou biologickou rodinu [online]. 

31.12.2018 [cit. 2.1.2021]. Dostupné z: http://www.knihovnanrp.cz/nahradni-rodinna-

pece/aktualni-statistiky/pocet-deti-zijicich-mimo-svou-biologickou-rodinu/ 

Zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. In: Sbírka zákonů ČR. ISSN 1211-1244. 

Zákon č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí. 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů ČR (2012). ISSN 1026-1365. 

http://e-psycholog.eu/pdf/mostkova_sobotkova.pdf
http://e-psycholog.eu/pdf/mostkova_sobotkova.pdf
https://archiv.ihned.cz/c1-65704720-pary-cekaji-roky-osvojitelnych-deti-je-stale-mene
https://archiv.ihned.cz/c1-65704720-pary-cekaji-roky-osvojitelnych-deti-je-stale-mene
http://www.knihovnanrp.cz/nahradni-rodinna-pece/aktualni-statistiky/pocet-deti-zijicich-mimo-svou-biologickou-rodinu/
http://www.knihovnanrp.cz/nahradni-rodinna-pece/aktualni-statistiky/pocet-deti-zijicich-mimo-svou-biologickou-rodinu/


 

 

43 

 

Teze bakalářské práce  
 

TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

 

Fakulta sociálních věd 

Institut sociologických studií 

Katedra veřejné a sociální politiky 

 

 

 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

DĚTI VYCHOVÁVANÉ PRARODIČI 

ŘEŠITEL: Magdaléna Lorenzová 

KONZULTANT: Mgr. Ing. Olga Angelovská 

  



 

 

44 

 

1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

Ve své práci se chci zabývat problematikou svěřování dětí do péče rodinných příslušníků, 

konkrétně do péče prarodičů. Jedná se o rodinu, jejíž dcera umístila obě dvě své děti do 

ústavního zařízení, její rodiče jedno z dětí již několik let vychovávají a druhé dítě, které 

bylo krátkodobě umístěno v pěstounské rodině, se snaží získat do své péče. I přesto, že se 

může zdát, že se jedná o výjimečný případ, prarodiče, kteří vychovávají svá vnoučata tvoří 

poměrně významnou část mezi pěstounskými rodinami. (Žáková, 2016) 

V práci se budu zajímat o proces, kterým rodina musí projít, aby získala své vlastní 

vnouče do péče. Jak probíhá spolupráce se sociálními pracovníky, jak je s rodinnými 

příslušníky zacházeno, a jak je prověřována jejich způsobilost k péči o děti. 

Na problematiku bych se ráda zaměřila i z pohledu sociálních pracovníků, abych se 

dozvěděla, jak celý proces svěřování do péče probíhá, jaký je jejich pohled na tento 

konkrétní případ a s jakými problémy se potýkají oni sami při jednání s rodinami i 

institucemi. Zjistit například jaký je jejich pohled na legislativu v České republice tykající 

se náhradní rodinné péče, zda v ní vidí nějaké nedostatky, případně jaké. 

2. Základní teoretická východiska 

Vzhledem ke zvolenému tématu je možné hlavní aktéry zařadit mezi aktéry rodinné 

politiky. Mezi ně lze pak zařadit jak sociální pracovníky, tak především rodiny a jejich 

děti. Tito aktéři spolu velmi úzce spolupracují a obvykle spolu přichází do přímého 

kontaktu.  

Práce se opírá o teorii liniových pracovníků, kteří mohou být považování za pouhé 

řadové pracovníky, protože právě oni se setkávají při výkonu své práce přímo s občany. 

Liniový pracovníci mají velkou svobodu v rozhodování a tím se stávají velmi důležitými 

aktéry, kteří svým chováním a rozhodováním mohou tvořit veřejnou i sociální politiku, 

mají tedy možnost ovlivňovat i oblast rodinné politiky. (Lipsky, 1980) 

3. Cíle práce 

1. Hlavním cílem práce je zmapovat, jak funguje náhradní péče v České republice. 

2. Dále pak identifikovat překážky, které musí rodiny překonávat při snaze získat děti do 

své péče. 

3. Zmapovat zdroje dostupných informací, které usnadňují proces získávání dětí do péče. 

4. Dalším cílem je ilustrovat zkoumanou problematiku na případě konkrétní rodiny. 

5. Jak je ošetřeno v rámci náhradní péče svěřování do péče příbuzných. 
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4. Výzkumné otázky 

Jak se prověřuje osoba, které bude dítě svěřeno do péče? 

Jak jsou sociální pracovníci spokojeni s přístupem státu k náhradní péči? 

Jak jsou sociální pracovníci spokojeni s legislativou týkající se náhradní péče v České 

republice? 

Snaží se sociální pracovníci vždy svěřit dítě do péče rodinných příslušníků? 

Kde mohou rodiny získávat informace týkající se náhradní péče? 

Jsou rodiny spokojeny s přístupem sociálních pracovníků? 

5. Metody a prameny 

Výzkum bude v podobě případové studie, chtěla bych se zaměřit na konkrétní rodinu, ve 

které se manželský pár pokouší získat do péče svého vnuka, přičemž jedno vnouče již delší 

dobu vychovávají. Velkým přínosem pro tuto práci by byly jistě i rozhovory se sociálními 

pracovníky, kteří by se se mnou mohli podělit o jejich odborný názor na tuto problematiku. 

V ideálním případě bych chtěla provést 4 až 5 rozhovorů s různými sociálními pracovníky. 

Obou případech budou použity kvalitativní polostrukturované rozhovory. 

Pracovat také budu s oficiálními weby (především OSPOD a FOD), které mají 

postiženým rodinám pomáhat a poskytovat jim adekvátní informace. Proto si myslím, že 

by mohlo být zajímavé zjistit, jakým způsobem se mohou rodiny k těmto informacím 

dostat. 

Dalším zajímavým zdrojem by mohly být manuály či dokumenty, s kterými pracují 

sociální pracovníci, momentálně je ale obtížné posoudit, zda jsou takové informace 

přístupné i veřejnosti. 

Vzhledem k tomu, že půjde o případovou studii, nebude možné výsledky vztáhnout na širší 

populaci či vytvořit obecný závěr. 

6. Předpokládaná struktura práce 

1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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Příloha č. 1: Rozhovory s respondenty 

Rozhovor s pěstounkou 

Mohla byste vyjmenovat, kdo všechno s vámi žije ve společné domácnosti? 

• Ve společné domácnosti žijeme já, manžel, nejmladší biologická dcera Anna a 

pěstounská Eliška. 

Kolik je holkám?  

• Aničce je 20... 21 vlastně, manžel mi tu napovídá. A Elišce je 12.  

Jak jste se stala pěstounkou?  

• No, naše nejstarší dcera, tak úplně nezvládla výchovu a prostě Eliška zůstala u 

nás.   

Vy jste si o svěření do péče zažádala sama?  

• Jojo, protože ona víceméně Eli u nás zůstala takzvaně jako ze dne na den. Prostě si 

ji dcera vůbec nevyzvedla a už se pak neobjevila. No, takže já jsem musela 

absolvovat kolečko. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat teda. Takže jsem byla na 

matrice, tam mi řekli, že musím na OSPOD, na OSPODu mi poslali k soudu, kde 

musím zažádat o předběžný opatření, kdy teda do 7 dnů musí rozhodnout soud, 

jestli se o ní můžu starat, než zasedne soud klasickej o svěření dítěte.  

Setkala jste se s nějakými komplikacemi nebo to šlo hladce?  

• Tak na OSPODu byla hrozně milá paní, ta mi poradila, u toho soudu, kde to 

sepisovala ta paní to předběžko, ta byla taky moc milá. Akorát teda potom nás 

docela překvapil soud, protože teda soud rozhodl do těch 7 dní, že ano, 

že předběžným opatřením je nám svěřená do péče třetí osoby a poté já nevím za 2, 

za 3 měsíce musí zasednout znova soud a tam jsme tedy zažádali o pěstounskou 

péči, ale paní soudkyně rozhodla že ne, že matka se určitě pro dítě vrátí, takže není 

vhodný, aby bylo dítě v pěstounské péči a byla nám Eli teda svěřená do péče třetí 

osoby. No ale to znamenalo, že my jsme nemohli ani podepsat souhlas s výletem. 

Nicméně OSPOD nám byl hrozně nápomocen. To fungovalo asi 2 roky, 3 

možná. A poté teda paní z OSPODu, které k nám chodí pravidelně každý půlrok na 

kontroly, tak říkala, že prostě Eliška je jako naše dcera. Cestujeme, lyžujeme, takže 

by bylo vhodné zažádat znova o tu pěstounskou péči, abychom měli víc práv a 

tak. Takže jsme podali žádost znovu k soudu. Vlastně nám to sepsala paní 

z OSPODu. A zasedla jiná paní soudkyně a okamžitě bez jakékoliv možnosti 
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odvolání, protože se matka nedostavila k soudu, celou dobu neměla zájem o Eli, tak 

ta okamžitě rozhodla o svěření do pěstounský péče.  

Takže jste ji měli v péči dva roky, než jste ji dostali do pěstounské péče?  

• Tři, tři roky. Když jí byly čtyři roky, tak u nás zůstala, a když jí bylo sedm, tak 

jsme ji dostali do pěstounský.  

A jak s Vámi ten OSPOD komunikoval?  

• Paní z OSPODu je nám dost nápomocná, je hrozně milá.  

Chodí k vám normálně na ty pravidelné kontroly, k vám domů?  

• Jo, jo.  

A využíváte ještě nějakou jinou pomoc? Třeba nějaké neziskovky?  

• To nám bylo řečeno, že vlastně, když jsme se stali pěstouny, tak máme povinnost 

kontaktovat nějakou neziskovku, a tak jsme našli jednu tady.  

Z té organizace k vám také dochází nějaká pracovnice?  

• Jo, ta taky chodí… A přibližně tak v průměru po 2 měsících vždycky chodila, ale 

teď jak je ta složitá situace, tak to většinou řešíme po telefonu. Kdyby se něco dělo, 

tak ji musíme kontaktovat, ale my jsme jako na pohodu, takže se nic neděje.  

Před tím, než Vám Elišku svěřili do péče, prošli jste nějakým pěstounským výcvikem?  

• Ne ne, protože ta situace vlastně byla daná okamžitě. Ale já si myslím, že nám 

říkali, že tím výcvikem procházejí jenom ti profesionální pěstouni, což my jsme 

nebyli. A vlastně Eli byla svěřená do péče nám oběma s manželem, my jsme oba 

pěstouni. Jestli je to teda pro vás k něčemu důležitý.  

Ano, to je dobré vědět, protože kdybyste byla jenom Vy, tak stejně Váš muž s tím musí 

souhlasit.  

• No, my jsme to rovnou udělali takhle.  

A jestli se můžeme pobavit o Vašem druhém vnoučeti. Vy máte ještě vnoučka malého, je 

to tak? A toho v péči nemáte.  

• Ne, toho má v péči babička otce.  

Víte, jak probíhal ten proces u něj se svěřením do péče?  

• Jojo, víme. Protože nás vlastně kontaktovala ta druhá babička s tím, že naše Klára 

nezvládla péči ani o něj a že jí byl odebrán, a to mu byly asi tři.  Jo, to mu byly asi 

3 a byl jí odebrán sociálkou a byl umístěn do Koaly v Praze. A tam to bylo složité, 

protože vlastně ta babička je matka otce, ale otec nebyl uveden v rodném listě, 

takže ona, když tam za malým jezdila, tak vlastně s ní ani malýho nemohli pustit 
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ven. Ale když jsem tam přijela já jako biologická babička, tak jsme ho dostávali 

třeba i na vycházky ven a mohli jsme si ho vzít ven z té Koaly. A ona potom 

zažádala o pěstounskou péči, protože my už jsme to vlastně nezvládli a Eli na 

rovinu řekla, že by to prostě nedala, kdyby tady byl ještě její bráška. No, prostě si k 

tomu řekla svý a nemělo cenu tady bojovat s tím, že by se ty sourozenci vraždili a 

oba byli nespokojený. A takhle má každý svojí novou rodinu.  

Stýkají se spolu?  

• Jo, měli jsme ho na prázdniny. Občas tady stráví víkend, ale teď zase tou šílenou 

situací už jsme ho prostě rok neviděli.  

A jak spolu vychází holky?  

• Jo, holky spolu vychází dobře. Jako ségry, občas se hádají. Prostě jak je tu Eli od 

malička, tak je to jako když je naše. Není to tak, že by Aničce říkala teto, jsou to 

ségry prostě.  

Jak jste byla spokojená s přístupem sociálních pracovníků během celého toho procesu?  

• Tak my máme sociální pracovnici i ty doprovázející z té neziskovky úplně bezva. A 

jako v pohodě, žádný že by nám lezli do skříní a nějak nás studovali. Prostě to je 

takový na pohodu.  

Využíváte ty státní příspěvky, které můžete využívat?  

• Jo, to jo, ale to byl vlastně taky oříšek. Protože my, když jsme dostali Elišku do 

pěstounský, tak nám ta naše paní z OSPODu řekla, že si máme zažádat o nějaké 

dávky. Tam jsme teda přišli a paní na úřadě nám řekla, že nemáme nárok na žádný 

dávky, že když jsme rodina, tak že to prostě nejde a bylo to takový dost odtažitý. A 

já jsem tedy říkala, že netuším, ale že bych si o nic nežádala, kdyby nás tam 

neposlali, a nakonec jsme se dopracovali k tomu, že teda můj manžel, protože je 

nevlastní otec mé dcery, tak není ani vlastní dědeček, takže není biologický. Takže 

paní řekla: „Aha, a vy pracujete?” A manžel říkal: „Jojo, já jsem OSVČ.” A na mě 

se podívala a ptala se, jestli taky pracuji a já říkám, že samozřejmě, že pracuji celý 

život. Takže asi pochopila, že si najdeme pro dávky jako teda někteří jiní a řekla: 

„Tak to je skvělý, tak to můžeme dát tady na pána,” a dávky teda chodí na pána. 

Ale kdybychom asi byli oba biologický, tak nevím, co by se dělo.  

Oni i biologický prarodiče by měli normálně dostávat ty dávky, akorát je to dávka 

vyplácená v případech zvláštního zřetele, takže se o to asi musí zažádat jinak.  
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• Ona nám ta paní z OSPODu, ta se divila, ta řekla, že normálně na to máme nárok, 

že nechápe, co tam paní „předváděla“, ale nakonec se to vyřešilo takhle a 

od té doby už teda to chodí manželovi, že každý rok má manžel potvrzení zase pro 

příjmy. Ale teď už je paní milá. Ale prostě to prvotní setkání na tom úřadě bylo 

takový zvláštní.  

Máte pocit, že se máte na koho obrátit, kdybyste měli nějaký problémy a potřebovali 

pomoc?   

• Jojo, my jsme teda zatím nic dramatickýho neřešili, ale určitě by nám OSPOD nebo 

ta neziskovka pomohly.   

A účastníte se toho vzdělávání, které je dané státem?  

• Jojo, to je povinný. To je asi 24 hodin za rok, takže to jezdíme na takový školení. 

Tam je víc těch rodin vždycky a je to takový pohodový docela.   

Přijde vám to nějak přínosné?  

• No, někdy jo, někdy ne. Ze začátku jsme tam měli psychologii, takže to byli takový 

ty řeči z knih, jo. Prostě jak by to asi mělo být, co dělat, když dítě leží na zemi, 

má hysterickej záchvat, kope nožičkama kolem sebe. Tak prostě ty rady jsou 

takový jako z knih. Ale pak nás školí ty pracovníci neziskovky, a to je už takový ze 

života, takový praktičtější a je to příjemný. Něco to asi člověku dá. Máme tam třeba 

sezení, kde si povídáme o tom, jak to vidí ostatní. A je to takový zajímavý.   

A na těch školeních jsou i jiní prarodiče, kteří jsou pěstouny?  

• Jako v 90 % jsou to prarodiče. Opravdu jenom asi 2 rodiny tam byly, co si vzaly 

cizí dítě.  

Myslíte si, že celá tahle situace poznamenala váš vztah s nejstarší dcerou?  

• Jo, ta situace s dcerou je složitější už od jejího dospívání, kdy teda brala drogy, 

utekla z domova, vyloupila nám byt a takový podobný excesy. Když 

se Eli narodila, tak jsme jí pomáhali, když potom neměla kam, tak byla s Eli u nás. 

Ale protože brala pořád drogy, tak to bylo složitý. A je to jak na houpačce. Někdy 

se to zlepší a někdy zase prostě se odmlčí a ten vztah je asi narušenej už dlouho.  

A snažíte se mezi nimi udržovat kontakt? Vídají se s Eli?  

• Ach, to je složitý. Eli má svýho otce, se kterým si telefonuje, bere si ji občas a 

vždycky si ji bere na týden na prázdniny. A naše Eli jako vcelku moc nechce vidět 

svoji mámu, má na ni vztek, ale zároveň je logický, že ji vidět chce. Je to takový, že 

se to v ní motá. A ten její táta ji vždycky vezmeme za její mámou a Eli se vrátí 
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úplně rozhozená. Letos to bylo teda o něco lepší, nicméně Klára slíbila, že bude 

za Eli pravidelně jezdit, protože teď už jezdí docela pravidelně za tím svým synem, 

protože ten jeho otec se vrátil z vězení, takže tam jezdí společně. No a dopadlo to 

tak, že přijela jednou, podruhý se omluvila a potřetí už vůbec nepřijela. Takže 

pro Eli to bylo asi horší než lepší.   

Mluvíte o tom s Eli? Mluvíte o těch jejích rodičích?  

• Jojo, mluvíme. Ale Eli třeba teď naposled po tom, co Klára už nepřijela, tak řekla, 

že ji nesnáší, že už ji nechce vidět. Takže jí říkáme: „Eli, na to máš určitě právo. 

Nicméně je to tvoje mami, a kdyby nebylo jí, tak si se nenarodila a 

neměli bychom tě.” A snažíme se to spíš tak jako obracet v humor třeba. No, ona 

už to i vidí sama, teď říká jako: „Proč mě opustila?” Tak jsme jí říkali, že to prostě 

nezvládla: „Ale vymyslela to dobře, protože abys neskončila někde v ústavu, tak tě 

nechala u nás a věděla, že my to zvládneme. Je to sice popleta kotleta, ale udělala 

to nejlepší.” Ale určitě neříkáme, že její máma je..., prostě to nějak zaobalujeme a 

říkáme, že to nezvládla a že se to prostě stává. Ale tím, jak jezdíme na ty školení a 

tam je spoustu takových dětiček, tak Eli to tak vnímá, že se to jako „stává”. Ale my 

zase chceme, aby si nemyslela, že to je standard, aby v tom třeba nepokračovala.  

A Eliška na ty školení jezdí s vámi?  

• Jo, jo. To jezdí i dětičky a oni je tam hlídají a vymýšlí jim různý hry. A my se 

školíme a pak jsme společně s těma dětma, večer je tam táborák a je to hrozně 

příjemný. Myslím si, že je dobrý, že to dítě pozná, že v tom není samo, že je 

takových dětiček víc.  

Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli tam s vámi někdo probíral ty “nevýhody” pěstounské 

péče, když se o to dítě stará prarodič, třeba transgenerační trauma?  

• Jojo, to jsme probírali. Že bychom neměli na ty vnoučata nahlížet jako na svoje děti 

a neříkat: „Je, tak to ona taky dopadne jako ta Klára, a to bude hrozný. To ona 

určitě podědila všechny špatný vlastnosti.” Musíme na ně koukat jako na 

individuálního človíčka, úplně novýho.  

Tak to je dobře, že vám to říkají. Protože ono je často problémem, což ale Vás se netýká, 

protože Vy jste hodně mladý prarodiče. Ale že kolikrát ty prarodiče jsou ve věku, kdy si 

třeba ani nechtějí nechat poradit od nikoho a nechtějí vyhledávat odbornou pomoc.  

• Tam jsou třeba 65, 70, no. Ty to mají tak postaru, jedou si nějakou svoji výchovu, 

to je vidět.  
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Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli jste teda Vy ve své roli víc jako maminka nebo jako 

babička?  

• Jo, ona nám začala říkat sama od sebe „mami” a „tati”. A já jsem teda teď mami a 

její máma je teď „ta paní, kterou nesnáším”, ale to teď nějak odstraňujeme. A 

manžel teda je „náš táta” a „můj táta” je ten její biologický otec. Takhle si to prostě 

sama rozdělila. A když jsme se na to ptali, tak nám říkali, že to vůbec není špatně, 

když si to vybrala sama nám říkat takhle, takže je to fajn. Že by bylo hloupé, kdyby 

ti rodiče nutili ty děti jim tak říkat, ale Eli si to vybrala sama. Ale je to asi tím, že 

opravdu u nás už byla jako malinká. A když byla menší, tak úplně ráda šokovala 

třeba v 1. třídě, když říkala: „No, a to je moje babička.” A všichni jí říkali: „Ale i 

ne! No to víš, že jo, to je tvoje babička.” Takže ona si tím vlastně přišla nějak 

zajímavá. Ale zase je dobrý, že z toho prostě nemá nějaký trauma, že má 

něco jinýho než ostatní. Asi ji to samozřejmě musí trápit někde uvnitř, ale to prostě 

ukáže až čas. Ale kdykoliv se na něco zeptá, tak to řekneme úměrně jejímu věku.  

A vychováváte ji jinak, než jste vychovávala Kláru svojí?  

• No myslím si, že v některých věcech, když se Eli blokne a vidím prostě třeba ten 

postoj jako u Kláry, tak to zkusím trošičku jinak. Ale nejsou to nějaký výrazný 

změny. Spíš prostě vím, že Klára nesnášela příkazy a Eli je taky nesnáší, tak se 

snažím to nějak obejít, aby to tak nevyznělo, ale teď zase je úplně jiná situace tou 

šílenou dobou, tou domácí výukou a vším. Já už polevuju úplně ve všem, prostě už 

kolikrát nemám kapacitu, když přijdu domů a řešit, jak to, že nemá úlohy a pak už 

to prostě někdy vypustím. A teda úplně obdivuju v tom ty 70letý prarodiče, který 

teda tohle absolvují, to musí bejt šílený. No, takže ono jakoby se teď asi nedá 

zhodnotit ta výchova a ty výsledky, nebo jako jestli jsme se někam posunuli, 

protože teď je ta doba tak úplně jiná, že se to prostě nedá s ničím srovnat. 

Z Elišky se stal samotář, kterej se zavře do pokojíčku a je spokojená a pouští si 

pořád dokola písničky. Prostě je strašně hodná, ale zase mám strach, jak bude 

reagovat potom v kolektivu, a to nemusí být zrovna pěstounský dítě. Všechny ty 

děti prostě vypadly z toho kolektivu a stávají se samotářema.  

A Eliška chodí do šesté třídy?  

• Do šestý, jo. Takže tu online výuku zvládne, ale já si prostě myslím, že jim musí 

chybět ty sociální vazby. Že si fakt nedokážu představit, že v září přijdou do školy, 

jestli teda se vůbec otevřou. A nebudou spolu umět komunikovat nebo mluvit 
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nahlas na paní učitelku. Naše Eli je připojená, vypne si kameru a někdy radši 

nemluví. Ale tohle určitě není problém jenom pěstounských dětí, to teď prožívají 

všichni. Ale je těžký teď zhodnotit, jestli to děláme správně nebo ne. 

Rozhovor s doprovázející pracovnicí 

Mohla byste krátce popsat vaši náplň práce, čím se běžně zabýváte? 

• Od roku 2013 až do roku 2020 jsem byla na pozici doprovázející sociální 

pracovnice pěstounských rodin. A ta činnost vycházela z pověření o výkonu 

sociálně právní ochrany, konkrétně uzavírání dohod.  Každá osoba pečující má 

povinnost uzavřít s někým dohodu o výkonu pěstounské péče a já jsem vlastně byla 

v roli toho konkrétního pověřeného pracovníka organizace, který s tou rodinou 

spolupracuje. 

Setkala jste se i s případy, kdy byly děti svěřeny do pěstounské péče svých prarodičů? 

• Jojo, taky jsem doprovázela děťátka nebo i prarodiče přesně, který byli v roli 

náhradních rodičů. Takže taky s tím mám zkušenost. Ono se nějak dokonce 

tradovala, že to procento na tu Českou republiku bylo asi 70 %, ale oni do toho 

schovávali i veškerou příbuzenskou péči, takže jako 70 % náhradní rodinné péče 

byla zajišťována příbuznými. Ale to procento, kdy to bylo zajišťováno jenom 

prarodiči je asi trochu nižší. 

Mohla byste uvést nějaké hlavní výhody, které PP podle Vás má oproti jiným druhům 

náhradní péče? 

• A které druhy náhradní péče myslíte? Protože ono podle nového občanského 

zákoníku, je náhradní rodinná péče, pod kterou se schovává pěstounská péče, 

pěstounská péče na přechodnou dobu, nebo ten vyšší level i ta poručenská péče, ale 

vlastně osvojení ten nový občanský zákoník vyňal a už to nezařazuje do náhradní 

rodinné péče. Oni to vlastně staví na úroveň biologickému rodičovství. Už to tam 

tedy nezařazují, ale samozřejmě my z toho odborného pohledu víme, že ty témata, 

který řeší děťátko nebo náhradní rodiče, který jsou pěstouny, ty témata jsou hodně 

podobný i u těch osvojitelů, že tam se to musí vlastně taky nějakým způsobem 

ošetřovat. Pro nás jako pro odborníky je to pořád stejný. Takže jestli jste měla na 

mysli porovnání pěstounské péče třeba s osvojením, tak jako těžko říct, protože 

z pohledu práva to dítě tím osvojením získává plnohodnotný místo v té svojí rodině 

se vším všudy, dává se opravdu na úroveň toho biologického dítěte. Zároveň tam 

nepředpokládáme, že dojde k nějaký výměně. Že ta pěstounská péče z povahy věci 
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má být vždycky nějakým způsobem dočasný řešení a ten systém by měl stále 

přehodnocovat, jestli trvají důvody pro to, že to děťátko je v pěstounský péči, jestli 

by náhodou už nemohlo bejt s těma svýma rodičema. Samozřejmě to, co je 

nejvyšším zájmem dítěte, je vrátit se ke svým biologickým rodičům, protože to je 

prostě top, být se svýma biologickýma rodičema, kterým se to dítě narodí, moct 

s nima vyrůst, protože tam potom nemusí řešit to hledaní identity, proč a jak. Ale 

zároveň samozřejmě by nemohlo být nějak ohroženo, strádat. Takže ten nejvyšší 

level je vyrůstat s těma svýma rodičema, ale když to nejde… Otázka je, když to 

nejde, tak co je lepší? Mně se třeba líbí ten zahraniční model otevřený adopce, 

protože v pěstounský péči to dítě osmnáctým rokem opravdu všechno ztrácí a nemá 

nárok na nic, i když v českých podmínkách se to tak třeba nechová, že ty děti tam 

zůstávají, že ty rodiny, i když jsou pěstounský, mají pocit jako kdyby byly 

adoptivní, že „to dítě je naše, vždyť my ho máme za vlastního, osmnáctinama to 

nekončí,“ ale ta možnost zrušit pěstounskou péči je samozřejmě jednodušší než 

zrušit osvojení… Samozřejmě to taky nějakým způsobem jde, že osvojitele 

nemusejí zvládat svoje děti, ty můžou skončit v dětským domově. Ale mně by se 

spíš líbilo, kdyby to šlo udělat tak, že to dítě, když opravdu ty biologický rodiče 

nemůžou z dlouhodobého hlediska stát se těma plnohodnotnýma rodičema, tak 

umožnit tomu dítěti vyrůstat v osvojitelský rodině s tím, podobně jako je to u tý 

otevřený adopce, že tam třeba je dál zachovanej kontakt s těma biologickýma 

rodičema, protože pro ty děti je to strašně důležitý, moci se identifikovat s tím 

rodem, s tím komu jsem se narodil, po kom jsem a může se tam vlastně odehrát to 

zaléčení toho celýho příběhu. Mně by se samozřejmě líbilo víc, kdybychom mohli 

přejít do tady toho systému. Ale my zatím to máme tak, že ve větším máme tu 

pěstounskou péči a ta nám supluje tu rodinu. Ve všem je prostě svoje pro a proti, 

protože náš právní systém zase třeba ukládá osvojitelům tu povinnost sdělit dítěti 

minimálně do nástupu do školy to, že je vlastně osvojený, ale je to 

nekontrolovatelný. To znamená, když se to potom nestane a nikdo to nezjistí, tak ty 

osvojitele to prostě nemusí udělat a pak to děťátko vyrůstá s nějakou lží. Takže ono 

je to pro a proti ve všech těch směrech. Protože zase s v tý pěstounský péči se 

můžeme snažit, můžeme podporovat dál ty biologický rodiče, aby z tý pěstounský 

péče se to děťátko mohlo přece jenom navrátit k těm rodičům, můžeme tam zase 

podnikat tyhle kroky. Ale zase když ty pěstouni nemají rozšířený práva, tak třeba 
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v našem právním systému pěstoun ani nemůže nechat nastřelit náušnice nebo 

nemůže třeba dát dítě do jiné školy, než je běžný školský úřad, třeba do nějaké 

alternativy, pokud nemá souhlas těch zákonných zástupců, což jsou pořád ty 

biologický rodiče. No, takže je to takový nedomyšlený, z hlediska zákonů, práv. 

Není prostě jednoznačný, co je lepší. 

Mohla byste popsat, kdo a jak rozhoduje o tom, zda bude dítě svěřeno do péče svých 

prarodičů (pokud se bavíme o dětech, které mají prarodiče schopné se o ně postarat) nebo 

zda bude svěřeno do péče profesionálních pěstounů? A jestli se nějakým způsobem 

prověřuje jejich kompetence pečovat o dítě, popř. jak? 

• Náš systém vychází z toho, že jakákoliv péče biologické rodiny, tak se jí dává 

přednost. Takže to, co já vím z praxe, že někdy selhává péče biologických rodičů a 

řeší se, co s tím děťátkem, tak se nejdřív vždycky díváme do toho rodinného 

systému, jestli tam není někdo, kdo by mohl převzít tu péči. Jo, že se oslovují ty 

prarodiče, oslovují se třeba sourozenci těch biologických rodičů, tety, strýčkové, 

sestřenice, hledá se prostě v tý biologický rodině, protože máme za to, že pokud to 

dítě může zůstat v biologický rodině, zase z pohledu toho hledání sama sebe, že 

tam zůstává kontakt s tím rodem, zůstává tam ta sounáležitost s tím původem, s tou 

biologickou rodinou, tak se nejdříve hledá tam. Samozřejmě pak by nastoupilo, 

pokud by tam nebyl nikdo, jednak se vyhodnocuje, zda tam je někdo, kdo je 

kompetentní a druhý parametr je, že ten někdo taky musí říct: „Jo, já to dítě chci do 

péče.“ Takže mohou tam být prarodiče a děje se nám to, narodí se miminečko, 

drogově závislým rodičům, dostane se do přechodky, sociální pracovnice informuje 

vlastně rodiče, nebo teda prarodiče a oni třeba řeknou: „My se na to necítíme, nám 

je 65, my si nemůžeme vzít do péče svého vnoučka, my už bychom to nezvládli.“ A 

pak se vlastně jde tou standardní cestou, že se zprostředkovává rodina pro to 

děťátko. To znamená, že se osloví nějaký vybraný žadatele náhradní rodinné péče, 

ale nejdříve se vždycky máme dívat do toho rodinného systému a pokud tam nikdo 

není, kdo by byl kompetentní a chtěl převzít péči o to děťátko, tak pak až se to řeší. 

Takže se tomu dává přednost. 

Aby se člověk mohl stát pěstounem, musí projít nějakým procesem. Ale když se jde za 

prarodiči, kteří s pěstounskou péčí nemají žádnou zkušenost, je ten proces stejný jako u 

ostatních pěstounů? Prověřují se prarodiče nějak? 
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• No, to není. Protože přesně ten člověk z venku, kterej prochází přípravama, 

psychologickýma posudkama, některý přípravy dbají i na to, že se hovoří s těma 

biologickýma dětma, připravujou se i ty biologický děti na příchod toho děťátka do 

náhradní rodiny. Tak u těch pěstounů prarodičů, příbuzných, to tak nefunguje. Tam, 

co já vím ze zkušeností, tak se prověří to, co se prověřuje i u těch žadatelů, nějaká 

bytová situace, ekonomická, rejstříky trestů, nějaký podmínky, nějaký zázemí. Ale 

aby se tam vlastně prověřovalo to, jestli jsou tam vlastně kompetence pro to 

vychovávat dítě v náhradní péči, to se neřeší úplně, nebo se to nezkoumá. 

Samozřejmě zkoumá se třeba to, kdyby třeba porodila maminka děťátko a 

ukazovalo by se, že třeba její rodiče taky nějakým způsobe nezvládli péči ani o 

tuhle maminku, která porodila, protože třeba mají ty nižší rodičovský kompetence, 

bylo by to třeba někde viditelný nebo třeba ta sociální pracovnice by taky 

vyhodnocovala, že ty prarodiče někde mají velký limity v tom vůbec bejt rodičema, 

tak by třeba ani ona nedoporučila, že to je to nejvhodnější řešení. Ale rozhodně se 

určitě nijak nezkoumá to, jestli ty prarodiče rozumí třeba tomu významu ztrát nebo 

prožitých traumat, nebo že to děťátko si ve svým raným vývoji prožilo nějaký 

zanedbávání, týrání, zneužívání, aby s tím pak uměli pracovat, aby uměli pracovat 

s tím, jak si vlastně povídat s tím děťátkem o tom jeho životním příběhu. To teda 

mám pocit, že se tam úplně nezkoumá u těch prarodičů. Jako aby se to 

vyhodnocovalo nějak cíleně. Ale zase může bejt praxe různá v tom, že když ty 

sociální pracovnice oslovují ty prarodiče a teď jim teda říkají: „Heleďte, tak tady se 

vám narodil vnouček, nebo máme tady vašeho vnoučka u kterýho selhávají 

rodiče…“ Jestli budou rozumět tý historii nebo traumatům, to se moc neřeší. Spíš 

se prostě řeší, jestli si ho vezmou do péče, jestli to zvládnou a za jakých podmínek 

to zvládnou. Takže myslím, že úplně ne. A pak se to ukazuje v praxi, že to zlobí a 

my to vidíme, že třeba nerozumí tomu, proč by měli mluvit o historii, nerozumí 

tomu, proč by to děťátko mělo, nebo proč by oni měli jako prarodiče přece jenom 

podporovat kontakt toho děťátka třeba s mamkou biologickou, když ona je taková 

šílená, že jo. Jsou nazlobený na tu mamku, zlobí se na to, že ona takhle selhala, že 

to na ně spadlo, že se teďko musí starat o to vnoučátko a je to prostě pitomější. My 

se potom samozřejmě snažíme, máme takový semináře, říkáme tomu minimum 

příbuzenské péče, který vlastně trošku kopírují ty naše přípravy podle systému a 

snažíme se ty příbuzenský pěstouny vlastně vybavit něčím podobným, čím 
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procházejí ty žadatele v přípravách, což je přesně téma jako narušení vztahový 

vazby, důležitost zpracované historie, kvalitní podpora kontaktu toho děťátka 

s biologickýma rodičema, co to znamená, když mám dítě s traumatem, co to 

znamená, když mám dítě zanedbávaný, co všechno pro to vlastně já mám dělat, aby 

se to napravilo. Takže se snažíme aspoň takhle to trošičku dohnat, že v rámci toho 

ty pěstouni mají za povinnost se vzdělávat 24 hodin v průběhu dvanácti po sobě 

jdoucích měsíců, tak aby to tam oni získali, abychom jim taky něco předali, nějaký 

porozumění. 

Právě mi připadá, že aby za každou cenu to dítě bylo se svojí rodinou, že to ne vždy musí 

být ta nejlepší varianta. 

• Přesně tak, ano. Mně někdy i připadá, že ty babičky, dědečkové jsou tou situací do 

toho tak natlačeni, že oni říkají: „Ale vždyť přece je to naše vnouče, jak by to 

vypadalo, kdyby bylo u cizích.“ Ale možná že kdyby se někdy hezky popracovalo, 

kdyby to děťátko dostalo fakt možnost vyrůstat ve zprostředkovaný náhradní rodině 

a s babičkou a dědou by mělo přirozenej kontakt, jo. Jezdilo by tam na občasný 

víkendy, babička s dědou by ho brali na výlety, v létě by k nim jezdilo na 

prázdniny, tak jestli by tohle prostě nebylo nejlepší. Protože babička s dědou jsou 

fakt ve věku, když už třeba nemají dělat tyhle věci, jo. A oni to třeba zvládnou tu 

péči o ty malinkatý děti, třeba do nástupu do školy, ještě první druhou třídu, ale 

potom když přijde nějaká předpuberta nebo když se začnou projevovat dopady 

toho, že se tam nepořešily určitý věci, tak oni prostě jsou bezradní, protože nemají 

ani psychický skilly ani fyzický skilly na to nemají, aby vlastně i tu pubertu a ty 

těžkosti toho děťátka spolu zvládli. Že už prostě ten věk tomu neodpovídá. A oni 

někdy samozřejmě dostanou, jako se to stává třeba i starším rodičům, když se jim 

ve 45 v 50 narodí děťátko to jejich vlastní, tak oni tam někde s přijetím toho 

vnoučete se nakopnou a někde se tam jako zaktivujou ty síly. Takže nemusí to bejt 

pokaždý nutně tak, že už potom na to nemají v tý pubertě, protože každej to taky 

vnímá individuálně. Ale těch příběhů, který třeba já znám, tak opravdu babička 

postarší, má tři vnoučky, ona se snaží, seč to jde, takže možná naplní takovou tu 

základní péči, že uvaří, uklidí, ošatí, ale už tam vůbec není ta síla na to nějak ty děti 

rozvíjet, hrát si s nima, obrážet ty dětský hřiště, běhat za nima a učit je jezdit na 

kole. A tohle všechno dělají ty maminky, dělají to ty tatínkové, že jo. Ale ta naše 

babička už prostě tam tu sílu nemá a je to přirozený. Možná by bylo supr, kdyby 
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potom v tom systému, když si ta rodina najde takovej směr, tomu se říká myslím 

rodinný konference, kdy se dají uspořádat vlastně, že se sezve ta rodina a řeší se to 

téma. 

„Když se narodilo to děťátko, tak já se o něj budu starat,“ říká ta babička třeba. A 

pokud tam jsou třeba sourozenci těch biologických rodičů, jsou tam nějaký tety, 

strýčkové a vlastně na tom, kdo všechno může nějak přispívat do péče a do toho 

bytí s tím dítětem, se domluví. Protože pak samozřejmě taková babička to už fakt 

psychicky nemůže odehrát ten rozvoj, to běhání, učení na kole, na koloběžce, 

všechno tohle. Ale prostě má tam k sobě třeba partu sourozenců biologických 

rodičů těch dětí, nebo tetiček, strýčků nebo další babičku a dědu, který ještě můžou 

a ty se do toho napojujou a třeba s tím dítětem tohle odehrávají oni. A ta babička 

zvládne nakoupit, uvařit, mít doma pořádek, vést děti k tomu pořádku, nějak třeba 

zvládnout tu školu, ale ona pak přijde třetí třída a je to o matice, češtině a tu 

trpělivost už nemá. Ale má tam strejdu, syna, kterej řekl, že jakmile přijde třetí třída 

čeština, tak tam s těma dětma třeba bude figurovat on. A pak ten rodinnej systém 

vlastně celej je do toho zapojenej a mohlo by to nějak fungovat líp. Ale je to o tom, 

že nevím, jestli se to děje běžně. Prostě jsem to zažila, že některý rodiny fakt se 

takhle spojej a řeknou si: „Hele, tohle nemůžu dělat já, můžeš to udělat ty?“ A fakt 

se na tom domluví a pak to vlastně je vidět, že to dítě a jeho potřeby jsou 

naplňovaný více lidma a tu základní péči a vztahovost tam dělají ty prarodiče, ale 

to ostatní třeba odehrajou i další příbuzný. Tak takhle to pak vypadá. 

Mohou si prarodiče zažádat o svěření svých vnoučat do pěstounské péče? (Myšleno do 

řádné pěstounské péče buď přechodné či dlouhodobé – se všemi výhodami a podmínkami, 

které PP má.) 

• Můžou a častokrát i to tak je, že třeba ty prarodiče jsou nějak v kontaktu s těma 

svýma biologickýma dětma a jsou u toho, jak to vnoučátko je vychovávaný a vidí, 

jak to prostě jde od desíti k pěti. Oni se častokrát snaží tam hodně pomáhat, 

vypomáhat těm biologickým dětem, nějak tam fungovat, ale pak přijde okamžik, 

kdy ty prarodiče dojdou na ten OSPOD a říkají: „Už se na to nemůžu dívat, ta péče 

je prostě zanedbávající. Ty vnoučata přijdou ke mně a říkají, že rodiče zase večer 

nebyli doma, že tam zase byly samy, že se musely postarat, že se bály.“ A řeknou, 

že to chtějí změnit a dostanou tu informaci, ano. Měla by tam předcházet nějaká 

sociální pracovnice, když teda o tomhle ještě neví, tak ona dostává oznámení, že 
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někde by mohlo bejt potencionální ohrožení dítěte, takže ona by měla zahájit práci 

s biologickýma rodičema a nějakým způsobem jim nabídnout tu podporu a pomoc 

v tom, než by se ty děti odebíraly a dávaly do péče prarodičům, tak ona by vlastně 

měla začít pracovat s těma biologickýma rodičema na nějaký možný nápravě. Ale 

může to i vyústit v to, že ten rodinnej systém, kde se ta biologická mamka a taťka 

nemění a děti jsou ohrožený, že pak teda ty prarodiče musí podat návrh na svěření 

dětí do péče a někdy můžou z pohledu zákona žádat o svěření do péče třetí osoby, 

na kterou ale nejsou vázaný žádný peníze. A to většinou se těm prarodičům nelíbí, i 

když můžou bejt prarodiče, který chodí ještě normálně do práce a ty si řeknou: „Jo, 

my to utáhneme, uplatíme,“ a jenom je to děťátko jim svěřený do péče, ale když je 

svěřený do péče, tak oni nemohou čerpat přirozeně tu podporu tý doprovodný 

organizace. Ale když to děťátko je svěřený do pěstounský péče, tak je přirozený, že 

oni nabývají část práv těch rodičů a zároveň pobírají peníze, dávky pěstounské péče 

a zároveň čerpají tu podporu. Kdežto když je to jenom to svěření do péče, tak oni 

vlastně ještě musí se s těma rodičema domlouvat na výživným, který ty rodiče by 

měli platit k jejich rukám. Takže ono je to pak vlastně komplikovaný, ještě navíc se 

tam řeší ty pravomoci, co oni ze svý role můžou a nemůžou. Takže já mám pocit, 

že to není úplně šťastnej nástroj teda jenom to svěření do péče, ale někde to může 

fungovat dobře, že ta domluva s těma biologickejma rodičema je funkční, a ne 

všichni prarodiče chtějí bejt v tom systému, protože přece jenom, když potom 

s někým spolupracují, tak jim někdo dochází domů, někdo je kontroluje, někdo se 

dívá, jak pečují, musí se vzdělávat, a ne každému se to líbí. 

Takže tam není rozdíl mezi tím, když je pěstoun prarodič a když je pěstoun kdokoliv jiný? 

Ty podmínky a výhody (podpora) jsou stejné? 

• To je plošně stejný, ano. Tam je jediná věc, že vlastně dávky pěstounské péče jsou 

u těch pěstounů, ono jich je teda víc, ale když budu mluvit jenom o dávce 

příspěvku na dítě, to dostává jak prarodič pěstoun, tak i žadatel pěstoun, ale potom 

ta odměna pěstouna u těch prarodičů je dávka zvláštního zřetele a ta teda není 

vyplácena úplně všem prarodičům pěstounům, o této dávce rozhoduje OSPOD a 

měl by o ní rozhodovat na základě nějaké finanční situace těch prarodičů. Jo, takže 

tohle je teda jediná odlišnost, že ten zprostředkovanej žadatel má přirozeně nárok 

na tu odměnu, kdežto u prarodičů je to dávka zvláštního zřetele, o který rozhoduje 

OSPOD a nemusí bejt uznaná, nemusí bejt proplacená. To tam je jediný. Pak ještě 
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že musejí s někým uzavřít dohodu a že mají práva a povinnosti dle zákona, to mají 

stejně. 

Jaká jsou podle vás rizika, pokud se stát rozhodne svěřit děti do péče 

prarodičů/profesionálních pěstounů? 

• Rizikem je nějaký transgenerační trauma, třeba u těch prarodičů pěstounů. To je 

vlastně nějak nevyřešenej ten vztah mezi těma prarodičema a tím biologickým 

rodičem, kterej potom má vliv na to, jak se o těch rodičích mluví, jak ty prarodiče 

dokážou vlastně podporovat tu sounáležitost toho děťátka s těma biologickejma 

rodičema, když tam mají nějaký křivdy, nazlobení se, nějaký nevyřešený věci. Je to 

třeba biologická maminka závislá na drogách a ty prarodiče si s ní prožili to období 

závislosti, že jim třeba vykradla byt a celá ta anabáze toho, že oni mají dítě závislý, 

všechno si s ní prožili, že oni jí důvěřovali a ona selhávala, že třeba lhala, kradla, 

nešlo na tom postavit nějakej důvěryhodnej vztah kvůli tý závislosti. A tohle se 

všechno propíše do toho, jak oni pak se svým vnoučkem mluví o tý mamince, jak 

vůbec podporujou tu sounáležitost, protože znám příběhy, kde takový maminky 

chodí běžně do domácnosti těch svých rodičů, kde je to děťátko a ty prarodiče 

nejsou schopný zabezpečit ten bezpečnej kontakt pro to děťátko. Protože třeba mají 

pořád pocit, že ona se změní. 

„Když ji necháme vyspat, ona se tady u nás nají, trošku jí pomůžeme, aspoň to dítě 

uvidí, vždyť takhle by ten náš vnouček ji ani neviděl.“ Ale my potom zase víme, že 

takovej kontakt tomu děťátku neprospívá, jo, že si neužívá, že vidí mamku a je pro 

něj bezpečná, taková mamka si ho třeba ani nevšímá, jenom se tam nají a vyspí, a 

to děťátko s ní nemá smysluplný kontakt. Takže třeba tohle může bejt jedním 

z rizik. Pak i to, jak se mluví o tý historii, jak dokážou ty prarodiče sdělit tomu 

děťátku, proč teda nevyrůstá se svýma rodičema, mají tam třeba víc obav, bojí se 

vlastně říct, že ta jeho maminka byla závislá, protože oni taky můžou cítit, že někde 

selhali v roli rodičů a pak vlastně tohle všechno má vliv na to, jak o tom dokážou 

mluvit, to je takový prostě veliký. Jedním z velkých rizik je taky to, jak už jsem 

zmínila, že někdy ty biologický rodiče těch dětí sami prožili ne úplně šťastný 

dětství s těma rodičema, protože i ty prarodiče můžou mít nižší rodičovský 

kompetence. A pak někdy v tom příběhu to vidíme, že ty babičky, dědečkové by 

spíš ještě někde potřebovali doprovázení nějakou sanační organizací, že třeba jejich 

hospodaření s penězma není úplně nejlepší, jejich zajištění toho, jak bydlet, jak mít 



 

 

62 

 

stabilní bydlení, udržet si bydlení, mít pořád na nájem, mít na ostatní věcí. Jo, jsou 

to třeba takový ty prarodiče, který už od 40 nechodí do práce a žijí z dávek. To 

znamená nějaká jejich schopnost pravidelný docházky do práce, prostě už i 

v tomhle oni selhávají. Nehledě na to, že třeba ten jejich výchovný přístup je 

takový direktivnější, není předvídatelnej, může tam být i vyšší přítomnost 

fyzického trestání, může tam bejt nižší schopnost věnovat se těm dětem, rozvíjet je, 

dobře s nima komunikovat, trávit s nima kvalitní čas, může tam bejt nižší schopnost 

toho, jak ty děti podporovat třeba v tom vzdělávání, vůbec docházka do školy, ty 

děti třeba, když nejdou do školy, tak ty babičky mají tendenci to omlouvat, nedávají 

na to ten důraz, neumějí to dítě podpořit v tom, jak se připravovat do školy, jak si 

napsat úkoly, vlastně ty prarodiče mají v mnoha ohledech nízký rodičovský 

kompetence a přesto vlastně mají v péči svoje vnouče a vlastně v tý péči o to 

vnouče selhávají, jak v roli toho běžnýho rodičovství, kde začínají selhávat a vedle 

toho nejsou schopný ani naplňovat ty specifický potřeby, přesně jak jsem říkala, ten 

dobrej kontakt s těma biologickýma rodičema, nebo dobrý vyprávění o rodinný 

historii, dobrý zaléčení všech těch traumat. Takže to je vlastně rizikem, že ty 

prarodiče mají nižší výbavu být rodičema a přesto jim tam přistane to jejich 

vnoučátko. Ještě přemýšlím, co by tam mohlo být za nějakou výraznou potíž. Jo, 

ten věk, ten věk tam asi taky hraje roli, že. Ta zprostředkovaná pěstounská péče 

taky se tam nějakým způsobem posuzuje, i když tomu žadateli, to vám teda úplně 

přesně neřeknu, jestli tam je nějaký věkový ohraničení.  U těch dlouhodobých 

pěstounů. U těch přechodných pěstounů, jestli tam nebylo pětašedesát jako 

ohraničení, ale u tý dlouhodobý to si úplně nevybavím. To se dá asi někde 

dohledat, jestli tam jsou nějaké limity. Samozřejmě vždycky se zkoumá ta fyzická a 

psychická výbava, i když je tam nějakej ten věk, jo. Ona by se taky měla nějakým 

způsobem zkoumat i u těch prarodičů, ale znám i situace, kdy prostě babička skoro 

sedmdesátiletá dostala do péče dvouletého vnoučka. Takže je to těžký. No, takže i 

ty limity toho věku může bejt na obtíž nebo to může bejt vlastně to, co potom 

nepomůže úplně tý náhradní rodinné péči, když to zajišťují prarodiče.  

Jaká jsou pozitiva při svěření dětí do péče prarodičů/profesionálních pěstounů? 

• Bez výhrad je to pozitivum v tom, že to dítě zůstává ve svým rodě, zůstává 

ve svý rodině. A jak říkám, pokud to někde je alespoň trošku dobrý, tak opravdu ty 

prarodiče takovou tou úplně přirozenou cestou mluví, protože oni tam mají 
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samozřejmě jenom z půlky ty geny. Když u nich přistálo, tak to může bejt vnouče 

od jejich dcery nebo to samozřejmě může bejt tak, že oni mají syna a ten vlastně 

má dítě a takhle se k nim to vnoučátko dostane a oni prostě pečují a vlastně můžou 

přirozeně mluvit o tom synovi, můžou ukazovat fotky. Můžou přirozeně říkat: „Jo, 

když tvůj taťka byl taky pětiletej, tak nám tady taky skákal po gauči, taky byl takhle 

aktivní jako jsi ty,“ můžou tyhle věci dělat, vlastně o tom nemusí ani přemýšlet a 

dělají je, kdežto ten profesionál při zprostředkované náhradní rodinné péči, tam se 

předpokládá, že ty pěstouni mají jenom omezený informace, jo, neznali jeho 

biologický rodiče. Takže tak loví z toho, co znají, takže tam to dělají trošičku víc 

vědomě, že třeba říkají: „Ten tvůj taťka vlastně má taky tak modrý oči, jako máš ty. 

My o tom tvým taťkovi víme, že když chodil na základní školu, že mu taky nešla 

čeština.“ Takže ta výhoda bezesporu je, když to děťátko zůstává vlastně u těch 

prarodičů, že ten kontakt a ta podpora vývoje identity toho děťátka skrze nějakou 

sounáležitost s tím rodem, s tím původem je nějak přirozenější. Jo, že to ty babičky 

a dědové nějak přirozeněji můžou vlastně sdělovat... Jedou třeba k sestřenici nebo 

jedou tamhle a tamhle... A všichni to jsou třeba zčásti příbuzný, a to dítě vlastně se 

aspoň z půlky může identifikovat s půlkou toho svýho rodu, odkud vlastně je, co ho 

určuje. Ať jsou to nějaký zjevný znaky toho, jak vypadá nebo i to, jak se chová, po 

kom co zdědilo, jaký talenty zdědilo, jaký dovednosti, v čem je dobrý. Já nevím, 

dědeček z třetího kolena hrál na housle a on taky hraje na housle, tak to má po tom 

prapradědovi. Oni prostě k těm informacím mají ten přirozenej přístup. Tam to 

vlastně funguje potom líp, že to děťátko má ten vývoj svý identity a k tomu původu 

a k tomu rodu má nějak blíž. I vlastně to, že ti prarodiče častokrát jsou podobní 

jednomu z těch biologických rodičů. A to dítě, když se dívá na ty prarodiče, tak 

někde se tam odráží v tom rodě přirozeně, že třeba ty oči babičky jsou stejný jako 

oči maminky. Takže tam ta výhoda je. Proto, jak říkám, mám za to, že prostě ten 

systém se snaží nejdříve to dítě dát do nějaký bližší, širší rodiny a nějak ho do té 

rodiny vlastně vrátit zpátky.  

A můžou se ty biologický rodiče toho dítěte, pokud dojde teda na to, že už se o něj 

nedokážou postarat a někdo rozhodne o tom, že jejich dítě bude svěřeno do péče prarodičů. 

Mohou se ti biologičtí rodiče ohradit, že se jim to nelíbí? Protože si dovedu představit, že 

ty vztahy mezi nimi nemusí být úplně ideální, že tam můžou být nějaké spory, křivda...  
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• Můžou, jo, protože přesně jak říkáte... Třeba může být hodně narušenej ten vztah 

mezi těma biologickýma rodičema a těma jejich rodiče, takže těma prarodičema. 

Tak i ty rodiče se můžou vlastně vyjadřovat a říkat: „Ne, já si nepřeju, aby to naše 

děťátko šlo tam.“ To se musí vyhodnotit, co je nejlepším zájmem dítěte, a pokud se 

vyhodnotí ty prarodiče, že jsou kompetentní, že nic nebrání tomu, aby oni mohli 

převzít péči a oni chtějí, tak by se to děťátko tam nejspíš svěřilo a dál se třeba 

pracoval na tom, jak podpořit ten vzájemný vztah mezi 

těma prarodičema a rodičema toho dítěte, aby to třeba mohlo líp fungovat. Protože i 

takhle se nám děje, že na soudu přistane žádost zprostředkovaný pěstounské péče, 

třeba příbuzenská. Na ten soud přijdou ti biologičtí rodiče a říkají: „My si vůbec 

nepřejeme, aby to naše dítě někdo měl, my chceme, aby zůstalo v dětským domově 

a nechceme, aby šlo do nějaký náhradní rodiny.“ Ale zároveň oni selhávají 

ve svý péči, a tak se díváme na to, co je zájmem dítěte. Takže zájem dítěte je 

vyrůstat v náhradní rodině a pak samozřejmě ten soud rozhoduje tak, že nemůže to 

přání těch rodičů brát v potaz. Oni mají samozřejmě pak právo se proti tomu nějak 

odvolávat, i by se mohli odvolat, kdyby ten soud svěřil děti do péče prarodičům. A 

pokud by s tím měli nějaký problém, tak mají právo se odvolávat, pak by to řešil 

ten soud vyšší instance a otázka je, jestli ten soud vyšší instance by tam někdy vzal 

v potaz, že by to bylo natolik závažný pro vývoj dítěte, kdyby bylo v péči 

prarodičů, že by to neudělal teda. Přemýšlím, co by se muselo stát.… Takhle, 

mohlo by se stát, že by tam třeba přistály dva návrhy, jo, že třeba by děťátko do 

péče chtěli ty prarodiče, ale pak by se tam třeba ozvala ještě sestra, třeba od 

biologický maminky, která by dala taky návrh, že o to děťátko chce pečovat a pak 

samozřejmě ten soud by rozhodoval, která z těch rodin. Jestli zázemí těch prarodičů 

nebo zázemí tety je pro dítě výhodnější. Což se nám taky děje, že tam prostě může 

být víc návrhů a víc lidí chce to děťátko do péče a ten soud to musí rozhodnout, co 

je nejlepší pro dítě.  

Myslíte si, že mají rodiny dostatečné povědomí o svých možnostech, když se prvně 

ocitnou v roli pěstounů nebo potenciálních pěstounů?  

• Ne… Ale zase tím, že spolupracují s tím příslušným OSPODem, tak záleží na tom, 

jak kvalitní je ta spolupráce. Já mám za to, že ten OSPOD by je měl nějak základně 

vybavit. O tom, co je čeká, že když budou pěstounama, jaký budou mít práva, jaký 

budou mít povinnosti a já si myslím, že to dělají ty OSPODy, že jim vlastně 
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představují ty práva a povinnosti, i to, že budou dostávat nějaký peníze, i to, že 

musí s někým uzavřít dohodu. Častokrát jim i pomáhají v tom zprostředkování, i 

jim dávají nějaký doporučení, na který organizace se obrátit, se kterýma by mohli 

spolupracovat. Takže já si myslím, že to základní povědomí o tom mají, spíš si 

myslím, že je to z pohledu toho, co mají přesně za povinnosti a jaký mají práva. 

Jak to říká ten zákon o sociálně právní ochraně. Tak takhle určitě je 

základně vybavujou ty sociální pracovnice na tom OSPODu. Nedokážu říct, jak 

moc. Ale určitě ano, protože jedna z těch povinností je teda podporovat 

sounáležitost. Takže to jim určitě vysvětlujou, co to znamená. Že nemůžou bránit 

kontaktu třeba s tím biologickým rodičem, pokud to není pro dítě ohrožující. 

Přemýšlím, jak moc jim třeba říkají to téma, že jako by měli pracovat s příběhem 

toho děťátka. To si spíš myslím, že oni to staví na těch kontaktech a 

na tý sounáležitosti, že to je takovej jeden balíček.  

A myslíte, že jsou pro ně důležité informace PP dobře dostupné? S čím nejčastěji 

pěstounům pomáháte? 

• Hmm, co to je nejčastěji... Takhle ono to je různý. Vždycky se má přistupovat 

individuálně k tomu, co ta rodina potřebuje. Ale když bych to teda vztáhla na to, co 

nejvíc ty prarodiče třeba řeší, tak je to právě třeba nějaký kontakt s těma 

biologickýma rodičema, tak v tomhle třeba hodně spolupracujeme. Pak můžou 

hodně řešit takový výchovný obtíže, že třeba si naberou děťátko, který si mohlo 

projít i ústavním zařízením a oni ho potom dostali do péče, nebo přesně bylo v péči 

rodičů, ale ta péče byla ne úplně kvalitní, a to děťátko si nese nějaký zanedbávání 

nebo nějaký traumata. A pak ty prarodiče se dostávají do toho bodu, kdy to děťátko 

má nějaký výchovný obtíže a oni vlastně neví, co s tím. Častokrát pak ty děti máme 

i v terapiích, když se to řeší. Nebo potřebujou prostě běžně poradit s tím, jak teda 

mají takový děťátko vychovávat. Jak na tyto obtíže mají reagovat, aby se to 

změnilo. A pak, jak říkám, tak je nějaký procento těch prarodičů, kteří jsou na 

hraně toho, že by potřebovali opravdu nějakou sanační organizaci, že si neví rady s 

nějakýma těma běžnějšíma rodičovskejma dovednostma, jako je přesně, jak 

pomáhat dítěti ve škole, na doučování. To my máme třeba dobrovolníky na 

angličtinu, matematiku, že prostě to je pro ně obtížný pro ty prarodiče, nebo 

pomáháme někdy i s takovými těmi podání příspěvku na nějaký nadace, když třeba 

nevycházejí s penězma nebo žijou v takových jako sociálních podmínkách. Nemají 
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třeba na to nakoupit novej nábytek nebo se třeba pohybujou i v azylových domech. 

Není to úplně ta pozice toho pomáhat jim v těch specifikacích náhradní rodinné 

péče, protože se tam snažíme potom třeba spíš jako nakontaktovat nějaký další ty 

sociální služby, aby jim v tom pomáhali. Jo, přesně ty nadace, aby jim už tam 

potom tady v tom pomohly. Ale z toho odborného hlediska je to opravdu nejvíc to 

téma tý kvalitní podpory sounáležitosti, když třeba biologický rodiče tam nějak 

dělají věci, které jsou špatně...:) Nebo když to děťátko má nějaký výchovný obtíže, 

který si může nést i z toho příběhu, že jo, z těch zkušeností, který zažilo v tom 

raným dětství, tak pak co s tím a jak to pořešit, to tam taky často řešíváme. Tak 

tohle asi nejvíc.  

A úplně poslední otázka už. Myslíte si, že má PP v České republice nějaké nedostatky? 

Jaké? A jak by se daly podmínky zlepšit? 

• Pěstounská péče a nedostatky... Takže to, jak už jsem říkala... To pojetí toho, že 

každá pěstounská péče by měla mít dočasnou povahu a stále bychom to měli 

přehodnocovat, jestli trvají důvody pro umístění dítěte do pěstounské péče. Nevím, 

jestli se to vlastně děje kvalitně, že se to jako vyhodnocuje, že ta sociální 

pracovnice, která ve spolupráci s doprovodkama a s těma pěstounama by měla 

vlastně pořád vyhodnocovat, jestli nějakým způsobem není možnost, že by ty 

rodiče převzali tu péči, že se nám to úplně neděje, že pak to vypadá spíš jako skrytý 

adopce, že ty děti tam normálně uvíznout do osmnácti a myslím, že se ne úplně 

dostatečně pracuje s těma biologickejma rodičema. Mně by se samozřejmě líbilo, 

kdyby byla ještě lepší spolupráce třeba s těma OSPODama na tom, aby nám ty 

biologický rodiče nějak zůstali v tom aktivnějším kontaktu s těma dětma, protože 

se děje to, že ty rodiče se tak jako odmlčej. A nevolají těm dětem, nekontaktují se, 

někde nám vlajou po republice a bylo by lepší, kdyby byli nějak líp přichycení 

při tý rodině. A to dítě se s nima mohlo nějak vídat, i kdyby to třeba bylo jednou za 

rok, aby se ta identita, a to celý vyrovnání se s tím příběhem mohlo nějak 

odehrávat. Tak to si myslím, že tam by bylo dobré například vzepřít ty síly a nějak 

v tom bejt fakt hodně aktivní. Možná, že by i pomohlo, kdyby fakt byly organizace, 

který by pracovaly jenom s těma biologickýma rodičema a fakt 

ten biologickej rodič by měl svýho člověka, kterej mu pomáhá v tom, jak bejt dál, i 

když nemůže pečovat a zrovna na to nemá, tak jak bejt dál v kontaktu se svým 

dítětem, i když vyrůstá v náhradní rodině. Tak to by bylo dobrý. Jo, pak si myslím, 
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že se hodně teď řeší ta novela, řeší se ty peníze, že třeba pěstounská péče na 

přechodnou dobu, že ta odměna se vlastně po těch letech jeví jako dost nízká 

a oni, když jsou v tom sami, jsou to třeba ty pěstounky samoživitelky, tak vlastně to 

nemůžou utáhnout. Já doufám, že ta novela projde a oni by jim ty penízky přidali. 

Myslím, že tam přemýšlí i o tom, že by navýšili nějaký odměny 

nebo nějakej příspěvek na péči i těm dlouhodobým pěstounům. Protože by bylo 

supr, kdyby opravdu i ty dlouhodobý pěstounky mohly s těma dětma zůstávat 

doma, i když ty děti třeba nastoupí do školy, tak třeba na tom prvním stupni by dál 

mohly zůstat na těch půl úvazcích anebo zůstat doma, aby mohly bejt fakt dobrou 

podporou pro ty děti, protože ty děti to opravdu potřebujou, zaléčit si ty příběhy, ty 

traumata, který si nesou. A jo, ono tam jsou nějaký peníze, je tam nějaká odměna. 

Asi při jednom dítěti je to 12 000 v hrubým...tak ono kolik to může být třeba 

nějakých 9 po odečtení? Takže ono to nějak trošku má vyrovnávat to, aby ty 

mamky, mamky jako pěstounky nemusely úplně do práce na plný úvazek... zase 

nevím, jestli na tom pracovním trhu máme dostatek půl úvazků, aby pak taková 

maminka pěstounka mohla zůstat doma půlkou a chodit do práce jen třeba na 

dopoledne a pak už odpoledne zase bejt pro ty děti. No, tak to je asi zase takový 

naše úskalí, že jo. Co ještě by tam chtělo změnit... Hlavně by to chtělo nějakou 

dobrou osvětu, protože si myslím, že těch pěstounů máme stále málo. A ještě by to 

určitě chtělo víc financí na ty odborný služby, na ty terapie. Protože fakt se 

ukazuje, že skoro každý děťátko by si zasloužilo projít nějakou terapeutickou péčí, 

na to zvládnutí těch obtíží toho svýho prožívání a na to v tom systému fakt ty 

peníze nejsou, což znamená, že by to chtělo víc specializovaných terapeutů, 

psychologů na tu náhradku a na ty naše děti a pak by to chtělo, aby byli 

řádně edukovaní i učitelé, protože ty tam taky vlastně můžou sehrát strašně 

významnou roli v tom léčení. Ale bohužel máme zkušenosti, že se to neděje úplně, 

že ty děti tam v tý škole zažívají nějaký nepřijímání, nějakou direktivitu, můžou 

tam zažívat to, že i ta paní učitelka vlastně není úplně bezpečná pro ně, že ona 

vlastně spouští ty traumatický věci, nepodpoří to dítě, byť to dítě tam tráví půl dne 

v tý škole, ale i tak tam to dítě vlastně nemusí prospívat. A vlastně řada těch dětí by 

potřebovala asistenta, což se ale docela děje, že ty asistenty potom třeba dostanu k 

sobě. Minimálně jeden ten asistent do třídy, že jo. Může se tomu děťátku věnovat, 

zase by to chtělo, aby ty asistenti třeba na tohle dostali nějaký penzum, nějaký 



 

 

68 

 

školení k tomu, jak pracovat s dítětem, který si prošlo teda nějakou takovou 

zkušeností a třeba, že ta jeho primární citová vazba, ten attachment není úplně v 

pořádku... jak to potom vypadá v tý škole, jak se to dítě chová... To by taky bylo 

dobrý. Taky by to chtělo, aby třeba ty opatrovnický soudci byli někde trošku 

jednotnější v těch svých nastaveních. Teď to pořád vypadá, že oni jsou 

přepracovaní, protože tomu opatrovnickýmu soudci tam přistávají i jiný případy, 

jako rozvody a všechno tohle, kdyby oni se taky mohli nějak v tom vzdělávat a 

zároveň kdyby oni se taky shodli na nějaký jednotnosti v tom umísťování dětí a 

neměli tam někde nesoulad mezi sebou. Že se nám to taky někdy děje tak jako ad 

hoc, že ten jeden rozhodne takhle, druhej rozhodne jinak a nikdo pak neví, co má 

očekávat. No, ještě přemýšlím, jestli tam je něco. Takhle obecně se mluvívalo o 

tom, zase prostě nevím, kde to je teď, tak je jedna věc, ale to možná teď nebudeme 

rozebírat, je tam profesionalizace pěstounské péče na přechodnou dobu. To je 

prostě šálek sám o sobě, ale u těch třeba prarodičů nebo příbuzenských, tak tam se 

teda dobře nedá udělat nějaká příprava, ale možná nějakej větší tlak na to, že to je 

důležitý, aby prošli nějakýma témata a aby o tom věděli... to by tam bylo super a 

zároveň to, o čem se mluvívalo je, jestli vůbec je dobře, že ta 

pěstounská příbuzenská péče spadla do toho jednoho balíčku s těma ostatníma, 

protože oni tam třeba zapomenou to vzdělávání, o kterým jsem mluvila. Někteří ty 

prarodiče toho nejsou schopní, takže potom je to škoda, protože to vzdělávání má 

samozřejmě navyšovat jejich dovednosti, má je rozvíjet... Ale oni, když můžou být 

i imobilní a máme tam i neslyšící prarodiče, máme tam prarodiče, který už mají 

výrazný zdravotní komplikace, nedojedou na to vzdělávání, nerozumí tomu, je to 

pro ně těžký ze zdravotního hlediska nebo potom tam mají třeba ještě jiný limity. 

Tak otázka je, jak vlastně tady individuálně postupovat, tady by se přesně nabízelo, 

jestli když by se nějak novelizovala ta pěstounská péče, jestli třeba jenom těm 

prarodičům nedat nějakej jejich balíček, co oni by mohli, museli, měli na to nárok... 

Jestli to prostě nějak ještě víc neoddělit od té zprostředkované náhradní rodinné 

péče. Teď úplně nedokážu říct jak, ale že by se jim třeba nějak upravilo to 

vzdělávání, aby to nebylo tolik hodin... Ale kdo ví. Zase přesně vím, že když oni se 

nevzdělávají a nerozvíjí se, že potom my tam narážíme na tyhle věci, že to děťátko 

není v těch svých tématech dobře opečovávaný, že pak ty babičky, když tomu 

nerozumí, nemůžou si to nikde vyposlechnout, tak pak zas ta doprovázející 
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pracovnice tam má strašně moc práce před sebou, než kdyby ta babička si došla na 

nějaký školení, vyposlechla by si to tam, ještě by jí ta skupina vlastně podpořila, 

zjistila by, že jiný babičky to mají podobně, a jak to řeší ony. Ale zase když ta 

babička nám tam nedojede, že bydlí tamhle někde v Kotěhůlkách, v Dobrušce třeba 

a nejbližší vzdělávání je tam a tam a ona tam prostě nedojede, protože jí jezdí dva 

autobusy za den, tak zase ji na to vzdělávání nedostaneme. Takže je to rozesetý, 

myslím si, že nějaký nedostatky, že třeba lokálně je to někdy dobře zabezpečený, 

ale prostě jsou oblasti kde ty služby nejsou, chybějí tam ty terapeuti, chybí tam ty 

možnosti, kde udělat ten seminář, jak tam za těma lidma dostat ty služby, že jsou 

lokality, kde nefungujou sanační organizace nebo nějaký nadace nebo nějaká jiná 

podpora nebo dobrovolníci, prostě to je moc malinkatý a nikoho tam nedostaneme 

a pak prostě ta rodina nemůže mít takovej support jako jiná třeba pražská rodina, 

takže to je takový asi přirozený, ale bylo by to supr, kdyby obecně k tý sociální 

práci jsme měli jako stát dostatek financí :), tak aby tam ta pomoc mohla existovat. 

Takže to je téma toho, kolik se do toho systému vkládá peněz. Asi bychom toho 

pak našli víc, kdybychom hloubali. Má to svoje úskalí, to je jasný, ještě stále je co 

zlepšovat, to určitě. Spíš ještě to je tak moje osobní přání, mně by se líbilo, 

kdybychom měli dostatek zprostředkovaných pěstounů, lokálně bychom je mohli 

vytipovávat v blízkosti těch prarodičů a všechno by se tam hezky podporovalo, aby 

to dítě, když to nejde a ty prarodiče opravdu ty síly na to nemají, tak aby to děťátko 

mohlo bejt někde v jejich blízkosti a oni tam dál mohli plnit tu roli těch prarodičů. 

Možná ještě to téma, že oni vlastně z tý role prarodičů se stanou rodičema a ono je 

to častokrát dost zlobí, protože oni, když si uvědomí, že 

nemohou bejt prarodičema a hezky nám skočí do tý role rodičů, tak oni vlastně 

ztratí tu svojí roli a pak je zase může trápit, že přišli o to být těma prarodičema, 

pokud třeba nemají jiný vnoučátka, tak tímhle vlastně tu roli ztratili. Ale někdy je 

to tam tak zlobí, že oni neskočí do té role toho rodiče, ale jsou tak jako někde mezi, 

že jsou těma babičkama, takže nechtějí to dítě výchovně limitovat, chtějí mu 

dopřát, vnímají to dítě tak, že o něco přišlo, že vlastně jsou takový oběti toho co se 

stalo, takže ony jim to chtějí všechno vynahradit, ale pak zapomínají na tu 

rodičovskou roli toho výchovnýho vedení, toho limitování a zase z toho pohledu 

toho zdravýho vývoje děťátka je to špatně, protože ty děti zase nevědí čí jsou, kde 

končí ta jejich hranice, protože ty babičky a dědečkové je to nenaučí. A pak když 
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oni teda rostou a jsou velký, tak tu svojí dovednost pohybovat se, tuhle svojí 

sociální dovednost být v tom společenství a vědět o těch svých bezpečných 

hranicích a o bezpečných hranicích dalších lidí, tak mají to takový ne úplně dobře 

naučený, protože ty babičky je spíš tak jako zahrnuly tou láskou, zahrnuly je 

těma hmotnejma věcma, aby jim dopřály, ale zapomněly, že ten rodič má vlastně i 

limitovat, byť bezpečně, ale tak dávat ty výchovný hranice, protože tak vlastně ten 

rodič učí o tom fungování těch pravidel společnosti, o těch hranicích, takže pak se 

přesně může stát, že ty děti, když se to dobře nenaučí o těch svých hranicích, tak 

můžou mít nějaký obtíže třeba se závislostí nebo něčím takovým. Jsou prostě 

takový neukotvený nebo to prostě přispívá k tý jejich neukotvenosti, takže to je 

možná úskalí těch prarodičů, jak se jim tam bijou ty dvě role. To je taky takový 

velký téma, jak je podpořit v tom, aby byli spíš těma náhradníma rodičema, protože 

se pro to tím podáním návrhu rozhodli a jak vlastně vědět, že pro to děťátko vlastně 

nejsou v roli babiček a dědečků, ale musejí bejt těma rodičema pro to děťátko. To 

je těžký, ale zase zaplať pánbůh, že dost těch prarodičů na to kejvne, že to děťátko 

vychovají, opečujou a je to dobře, daří se to tam. Je prostě spousta hezkej příběhů, 

že to děťátko prospívá a oni se mu snaží dát všechno, co můžou včetně toho, že umí 

limitovat, umí bejt těma rodičema pro ty děti. A taky je dobrý, když vám neseberou 

peníze jakoby těm doprovodkám anebo vůbec že v rámci toho zákona zůstane 

zachována tahle podpora, která se tou novelou z roku 2013 nastavila, že si myslím, 

že to má svůj velkej význam, že ty prarodiče mají někoho, s kým můžou 

konzultovat, můžou se poradit, když si teda nechají poradit a můžou všechny ty 

věci, který by třeba udělali nešťastně, tak můžou začít měnit a dělat je správně, že 

tam tu podporu můžou mít.  
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Příloha č. 2: Ukázka sekundárních dat 

Rozhovor se sociálními pracovnicemi 

Jsou rozdíly z hlediska právních norem u pěstounské péče příbuzenské a profesionální?  

Respondent A  

• Rozdíly jsou značné, i když v rámci zákona o sociálně-právní ochraně dětí ne, zde 

se hovoří o pěstounské péči obecně, popřípadě o zprostředkované státem a 

nezprostředkované, avšak už jen tím, že žadatelé o NRP automaticky prochází 

přezkumem a přípravou, liší se kategorie příbuzenské od profesionální zásadně – v 

úrovni přístupu, znalostí, povědomí o pěstounské péči. 

Respondent B  

• Z hlediska kladení nároků: příbuzenští pěstouni nepodstupují přípravu, 

psychologické posouzení.  

Respondent C  

• Pěstounská péče příbuzenská je benevolentnější vzhledem k nárokům na osobnost 

pěstounů.  

Respondent D  

• Profesionální pěstouni mají povinnost procházet odbornou přípravou, kdežto 

příbuzenští pěstouni jsou této povinnosti zproštěni. 

Co byste navrhovali pro zlepšení kvality PP?  

Respondent A  

• Navrhovala bych se více zaměřit na samotnou přípravu pěstounů, sjednotit přípravy 

pro všechny formy pěstounské péče. Doporučila bych zasíťovat službami přímo na 

výkon pěstounské péče, je málo psychologů s odborností náhradní rodinné péče, 

zaměřené např. na téma attachmentu apod. Podmínila bych odměnu pěstouna 

dodržováním Dohody a obecných zásad pěstounství.  

Respondent B  

• Navrhovala bych zlepšení přípravy a posuzování žadatelů o pěstounskou péči. Dále 

bych navrhovala nesvěřovat děti automaticky do příbuzenské péče – více 

prověřovat a posuzovat výchovné kompetence, psychologická vyšetření atd. 

Navrhovala bych více používat nástroje rodinných konferencí. A především bych 

navrhovala sjednotit postupy soudů v obdobných případech. Odměna pěstouna by 

měla být podmíněna plněním povinností pěstouna.  
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Respondent C  

• Navrhovala bych sjednotit postupy soudů při svěřování dětí do pěstounské péče. 

Také bych navrhovala sjednocení jednotlivých OSPOD při posuzování výchovných 

kompetencí rodičů, jak to, že matka může pečovat o dvě mladší děti, když o pár let 

starší děti má v pěstounské péči, z toho důvodu, že není schopna péče o dítě? 

Pokud vím, v cizině, např. v Německu to takto nemají. Odborným posouzením a 

přípravou by měli procházet i příbuzenští pěstouni. A měla by být metodicky 

ucelena větší informační propojenost nejen mezi jednotlivými OSPOD navzájem, 

mezi kraji, mezi institucemi, ale i např. mezi ministerstvem spravedlnosti a práce a 

sociálních věcí. 

Respondent D  

• Odbornou přípravou by měli procházet i příbuzenští pěstouni. Odměna pěstouna by 

měla být částečně podmíněna plněním povinného průběžného vzdělávání pěstounů. 

Větší informovanost mezi jednotlivými institucemi. Jednotnější postupy soudů při 

svěřování dítěte do pěstounské péče a pracovníků OSPOD při vyhodnocování 

situace dítěte, zaměřené by to mělo být hlavně na výchovné předpoklady rodičů, 

pěstounů atd. 
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Příloha č. 3: Analýza výzkumu 

 

 

 


