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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá pěstounskou péčí a její pozicí na hranici péče a práce. 

Pojmem péče se zde rozumí „péče z lásky“ v rodině, která by podle společenských 

představ měla být poskytována bez ohledu na existenci finančních odměn. Pojem práce 

je zde použit ve smyslu placeného zaměstnání. Tato hranice je zkoumána na obecné  

i genderové rovině. Jádrem práce je provedený kvalitativní výzkum, který staví na 

analýze polostrukturovaných rozhovorů s celkem osmi pěstouny a pěstounkami, 

konkrétně se čtyřmi muži dlouhodobými pěstouny a čtyřmi ženami dlouhodobými 

pěstounkami v páru. Práce dochází k závěru, že pěstounství odráží zavedený genderový 

řád, v rámci kterého péče vystupuje jako činnost bytostně spjata s identitou žen. 

Nicméně tato identita má také profesní povahu a proniká do sféry placené práce. 

Profesní identitu si však v kontextu svého pěstounství konstruují pouze ženy a hranice 

pěstounství mezi péčí a prací je tedy genderovaná. Zároveň práce, skrze analýzu 

percepce finančních odměn pěstounů a pěstounek, ukazuje, že „péče z lásky“ a peníze 

za ní poskytované nejsou v rozporu, ale naopak mohou skýtat symbolické vyjádření 

hodnoty samotné péče. Perspektiva pěstounů a pěstounek, kterou práce předkládá, 

překračuje dichotomii placeného zaměstnání a rodinné péče, která v běžném chápání 

zakládá nemožnost ohodnotit tuto péči penězi.   

Abstract  

The bachelor thesis deals with foster care and its position on the boundary of care and 

work. The term care is understood as “care from love” in the family, which according to 

societal ideas should be provided regardless of the existence of financial rewards.  

The term work is used in the sense of paid employment. The boundary is examined on  

a general and gender level. The core of the bachelor thesis is qualitative research which 

is based on the analysis of semi-structured interviews with eight foster carers, namely 

with four long-term male foster carers and four long-term female foster carers in pairs. 

The thesis concludes that foster care reflects the established gender order, within which 

care is an activity that is inseparably linked to the identity of women. However, this 

identity is also professional in nature and penetrates the field of paid work. Nevertheless 

only women construct their professional identity in the context of foster care and the 

boundary of foster care between care and work is therefore gendered. In addition the 

thesis shows through the analysis of the perception of financial rewards by foster carers 



 

 
 

that “care from love” and the money provided for it are not in conflict, but on the 

contrary can provide a symbolic expression of the value of care itself. The perspective 

of foster carers goes beyond the dichotomy of paid employment and family care which 

in the common understanding establishes the impossibility of valuing this care with 

money.  
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Úvod 

Sféra domova a sféra placené práce jsou v běžném chápání dva oddělené světy. 

Pěstounská péče je z tohoto pohledu kombinací obojího. Pěstouni a pěstounky mají 

dětem, které nemohou být z různých důvodů se svými biologickými rodiči, poskytnout 

lásku a bezpečí, přičemž za výkon pěstounské péče dostávají finanční odměny. 

Pěstounská péče se tak vymyká tradičnímu pojetí placené práce, jejímž ústředním  

motivem je peněžní zisk (Leira, 1994; Waerness, 1987). Pěstounství však přesahuje také 

zavedenou definici rodičovské „péče z lásky“, poskytovanou bez ohledu na existenci 

finančních odměn, a je situováno na pomezí těchto dvou sfér. Péče je ve společnosti 

silně genderovaná a spjatá s představou neoddělitelnosti od ženské identity, což vede 

k tomu, že ženy často velkou část svého života stráví činností, jejíž hodnota  

a význam pro společnost jsou všeobecně nedoceněné. Pěstounská péče, která není 

jednoznačně pouze neohodnocenou „péčí z lásky“, tuto skutečnost nabourává. Ve svém 

výzkumu jsem se rozhodla zkoumat právě tuto zvláštní pozici pěstounské péče.  

Cílem této bakalářské práce je popsat, jakými způsoby se pěstouni a pěstounky 

na hranici péče a práce pohybují, zda jsou tyto způsoby genderované a zda se 

v důsledku tohoto jejich pojetí péče vymyká zavedenému pojetí rodičovské péče. 

V teoretické části nastiňuji, v jakých ohledech jsou péče a práce navzájem dichotomní  

a v jakých se naopak mezi sebou propojují. V této části se zabývám také genderem  

a péčí obecně a následně genderem konkrétně ve spojení s pěstounskou péčí. 

V následující části popisuji metodologii výzkumu, tedy výzkumné otázky, 

výzkumný design, způsob výběru respondentů, uvádím zde také krátké 

pseudonymizované medailonky respondentů, způsob vytváření dat a etické otázky s tím 

spojené. Na konci této kapitoly se zabývám metodami analýzy dat.  

Analytická část je členěna do dvou kapitol a každá z nich odpovídá na dílčí 

výzkumné otázky. V první kapitole analytické části jsem se zaměřila na genderované 

biografie pěstounství, které souvisí s konstrukcí profesní identity, jež má vliv na 

pojímání péče jako zaměstnání. Ve druhé kapitole rozebírám finanční aspekt 

pěstounství, konkrétně jakou roli hrají finanční odměny pěstounů v jejich představách  

o pěstounství, především o pěstounství jako zaměstnání.  
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1 Teoretická část 

1.1 Co je pěstounská péče 

 Pěstounská péče je v České republice mírně na vzestupu. Od roku 2011 jsme 

svědky kontinuálního růstu počtu dětí svěřených do pěstounské péče. V tomto roce bylo 

takto svěřených dětí 1 507, v roce 2019 už 11 931. Souběžně s tím roste také počet 

pěstounů. Od roku 2014 do roku 2019 se počet dlouhodobých pěstounů zvýšil z 10 244 

na 11 618. Největší část dlouhodobých pěstounů však tvoří pěstouni příbuzní. Nicméně 

i počet dlouhodobých pěstounů bez příbuzenského vztahu ke svěřeným dětem roste, 

v roce 2014 jich bylo 2 755, v roce 2019 už 3 226. Pěstounů na přechodnou dobu bylo 

v roce 2019 celkem 825. (MPSV 2011–2019) 

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, v České republice preferována 

před péčí ústavní. Do pěstounské péče jsou svěřené zpravidla děti, které nemohou žít se 

svými biologickými rodiči (v některých případech jen přechodně) ani být osvojené.  

O nabytí i zániku pěstounské péče rozhoduje soud, přičemž pěstounství zaniká také 

nabytím plné svéprávnosti dítěte. Na rozdíl od osvojení a poručenství, v případě 

pěstounské péče nezanikají rodičovská práva biologických rodičů a na pěstouny není 

delegována vyživovací povinnost. Pěstoun se tedy nestává zákonným zástupcem dítěte. 

Pěstounství má v České republice různé podoby, dělí se na pěstounskou péči 

dlouhodobou (zprostředkovanou a nezprostředkovanou, kdy o dítě pečují jeho příbuzní) 

a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Zatímco dlouhodobé pěstounství může trvat až 

do nabytí plné svéprávnosti dítěte, pěstounství na přechodnou dobu trvá jen po dobu 

maximálně jednoho roku. V případě přechodné pěstounské péče se tak zpravidla jedná  

o dočasné řešení, které vyplňuje období, než se může dítě vrátit do své vlastní rodiny 

nebo než je osvojeno. V rámci dlouhodobé pěstounské péče zůstává dítě v náhradní 

rodině delší dobu, a často se do své biologické rodiny už ani nevrátí. Pěstoun by měl být 

zároveň určitým „mediátorem“ mezi svěřeným dítětem a jeho biologickou rodinou, a je 

povinen jejich vztah udržovat a rozvíjet. Pěstouny se mohou stát jak jednotlivci, tak také 

manželské páry (společná pěstounská péče). Základním aspektem profesionalizace 

pěstounské péče je nárok pěstounů na finanční příspěvky od státu, především na 

odměny za vykonávání pěstounské péče.  
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1.2 Historický kontext a legislativní geneze 

Instituce pěstounské péče se historicky etablovala z praxe placených kojných  

a chův, které se vyskytovaly již ve starověkém Řecku a Římě, a později pak z prvních 

zařízení praktikujících ústavní péči, takzvaných nalezinců, které začaly na českém 

území vznikat na konci 18. století (Macela, 2019, s. 9). První uzákonění pěstounské 

péče v českých zemích proběhlo v první polovině 19. století a dále se vyvíjelo v období 

první republiky (Matějček a kol., 1999, s. 29-30). Po komunistickém převratu v roce 

1948 se ale rétorika kolem náhradní rodinné péče dramaticky proměnila směrem ke 

kolektivní výchově realizované socialistickým státem. Hlavní úlohu ve výchově 

opuštěných nebo odebraných dětí tak hrála ústavní péče a dva roky po únorovém puči 

byl institut pěstounské péče úplně zrušen. Legislativně byla pěstounská péče znovu 

zavedena až v 70. letech. Ve stejném období se na našem území rozvíjela kolektivní 

forma pěstounské péče, SOS dětské vesničky. Právně deklarovaná preference ústavní 

péče před péčí pěstounskou byla nicméně změněna až v roce 1998. „Zlomovým bodem“ 

pro pěstounskou péči v České republice byl rok 2013, kdy vešel v platnost nový 

občanský zákoník, a účinnosti nabyla rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí, která poskytla pěstounům vyšší finanční příspěvky (pro přechodné pěstouny  

i mimo vykonávání péče), čímž podpořila rozvoj této formy náhradní péče  

a zvýznamnila její profesionalizaci.  

1.3 Legislativní kontext 

Pěstounská péče se pohybuje na hranici práce a rodiny také v rovině práva, 

protože figuruje jak v právu soukromém (rodinné právo), tak v právu veřejném (daňové 

právo). Od roku 2013 je na odměnu pěstouna, pro účely daní, nahlíženo jako na příjem 

ze závislé činnosti, konkrétně „(…) pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné 

na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (…)“  

(Zákon č. 359/1999 Sb.). Pěstouni a pěstounky z této finanční odměny odvádí zdravotní 

i sociální pojištění, nicméně se nejedná o „plnohodnotný“ plat. Výkon pěstounské péče 

není deklarován pracovní smlouvou, nejedná se o „klasický“ pracovní poměr  

a nevztahuje se na něj Zákoník práce (nemají standardní dovolenou, odstupné apod.). 

Pěstouni mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s obecním nebo krajským 

úřadem. Tato dohoda je zároveň spojuje s jejich doprovázejícími organizacemi, které 

jim poskytují odbornou pomoc, vzdělání, poradenství, odlehčovací služby, pomoc při 
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kontaktu s biologickou rodinou dítěte apod. Za vyplácení odměny pěstouna je 

odpovědný Úřad práce. Odměny pěstounům se nicméně nedají interpretovat ani jako 

sociální dávka, jak tomu bylo do konce roku 2012. Od roku 2013 byly vyňaty ze 

systému státní sociální podpory, ze kterého byly do té doby hrazeny, a nově spadají do 

zákonu o sociálně-právní ochraně dětí. Tyto peníze mají tedy zvláštní status samy  

o sobě a jejich význam se zdá být poměrně nejasný (plat nebo dávka?) a zákony 

nedostatečně rámovaný. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí bývá pěstounská 

péče „(…) definována jako forma (finančního) společenského uznání osobě, která 

pečuje o dítě jiných rodičů formou pěstounské péče.“ (MPSV, n.d.) Pěstouni si mohou 

také jakkoliv přivydělávat, aniž by to mělo na výši jejich odměny vliv. Zároveň je 

výkon pěstounské péče započítáván do důchodového pojištění.  

Odměna dlouhodobých pěstounů činí (k roku 2021) 12 000 Kč, pokud mají 

v péči jedno dítě, 18 000 Kč pokud mají v péči dvě děti, a 30 000 Kč v případě péče  

o minimálně tři děti a zároveň pokud pečuje alespoň o jedno dítě se středně těžkou, 

těžkou nebo úplnou závislostí. V případě přechodné pěstounské péče činí odměna 

pěstouna 20 000 Kč, a pobírá ji i v době, kdy zrovna o žádné dítě nepečuje. Odměna 

pěstouna však podléhá zdanění, takže dlouhodobí pěstouni, kteří pečují o jedno dítě, se 

svou odměnou nacházejí pod hranicí minimální mzdy a pojištění, pokud nemají jiný 

příjem, musí doplácet. Jsou-li pěstouny manželé, náleží tato odměna oficiálně pouze 

jednomu z nich. Oba dva mají nicméně povinnost se pravidelně odborně vzdělávat, 

zdokonalovat své znalosti a schopnosti ve výchově a péči o dítě, a to v rozsahu 24 hodin 

každý rok.  

Kromě této odměny dostávají pěstouni příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 

přičemž konkrétní výše tohoto příspěvku se odvíjí nejen od zdravotního stavu dítěte, ale 

také od jeho věku. Dlouhodobí pěstouni mají nárok také na příspěvek při převzetí dítěte, 

který se také zvyšuje v závislosti na věku dítěte, a na příspěvek na zakoupení osobního 

automobilu. Na ten mají ale nárok pouze ti, kteří mají v pěstounské péči alespoň tři děti 

a výše tohoto příspěvku je maximálně 100 000 Kč.  
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1.4 Sociologický kontext péče, práce a pěstounství  

Pěstounská péče stírá a devalvuje hranici mezi dvěma světy – veřejnou sférou 

života, tradičně asociovanou s placenou prací a mužstvím, a soukromou sférou života, 

spojenou s „neviditelnou“ a neplacenou pečovatelskou prací v domácnosti, skrze kterou 

je spoludefinováno naopak ženství. Na jedné straně je péče o dítě prací 

nekvalifikovanou, něčím co je v zažitých představách, především pro ženy, přirozené, 

ale na straně druhé vyžaduje pěstounská péče specifický kvalifikovaný přístup, hlavně 

ke starším dětem, které ve svých rodinách zažívaly nelehké situace (De Wilde et al., 

2019). Na tomto základě, ale také na základě poskytování péče za peníze, osciluje 

definice pěstounství na hranici péče a práce, mezi dobrovolnictvím a profesionalizací, 

službou a láskou.  

1.4.1 Dichotomie péče a práce 

Vztah pojmu péče a práce má kontradiktorní charakter, který je zakládán 

pomyslným oddělením soukromé a veřejné sféry. K tomuto oddělení práce a péče 

dochází až v moderní společnosti (Havelková, 1995, s. 25), konkrétněji s nástupem 

kapitalismu, který transformoval podobu práce za peníze a přesunul ji ze sféry domova 

do veřejného prostoru (Fraser, 2016, s. 102).  

Dichotomie péče a práce vychází také ze zavedeného paradigmatu práce, podle 

kterého je práce definována jako činnost produktivní, výkonná, jejímž záměrem je 

produkce. V protikladu k tomu dochází v rámci péče „pouze“ k re-produkci, v důsledku 

čehož získává péče statut ne-práce. Péčí jsou nicméně „reprodukováni“ nejen lidé jako 

jednotlivci, ale na obecnější rovině také celá společnost. S pojmem reprodukce 

pracovaly dále marxistické feministické autorky (například Selma James nebo 

Mariarosa Dalla Costa) a ve snaze překonat tuto dichotomii používají pro péči spíše 

pojem reprodukční práce. Péče jakožto ne-práce je činnost neplacená. Důvodů k tomu je 

ale kromě rozdílu produkce a reprodukce mnohem více, a vycházejí opět z různých 

aspektů protikladné povahy péče k práci placené. Dichotomie péče a práce je tak 

multidimenzionálním a mnohem komplexnějším tématem.  

Péče je spojována s přirozeností, a kvůli tomu je chápána jako nekvalifikovaná, 

tedy jako opak práce kvalifikované, která si zaslouží určité finanční ohodnocení. 

Přirozenost péče se týká zejména žen, od kterých je, podle tradičních společenských 
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představ, neoddělitelná, protože je součást jejich identity, ba dokonce ženskou identitu 

přímo konstituuje. Povaha neoddělitelnosti péče od ženské identity jako takové se 

promítá i do způsobu realizace péče jakožto něčeho co není časem (oproti placené 

práce) nijak vymezeno a trvá víceméně neustále. Navíc na samotnou „ženskou práci“ je 

nahlíženo ve vztahu k „mužské“ práci jako na méněcennou (Peterson, 2003, s. 110). 

Kromě odborných specializovaných znalostí se profesionální práce, tak jak ji definoval 

mimo jiné i Talcott Parsons, vyznačuje nezainteresovaným přístupem ke klientům 

(Hopkins, Solomon a Abelson, 1996, s. 365), přičemž primární motivace k jejímu 

vykonávání jsou instrumentální povahy. Péče je oproti tomu často definována 

emocionalitou, která je ve vztahu pečujícího a opečovávaného přínosem. Hodnotou péče 

je vztah, který nemůže být redukován na vztahy tržní, a péče je účelem samotným, 

nikoliv prostředkem k vydělávání peněz. Navíc je tento vztah nepřenositelný a péčí je 

tudíž vytvářeno něco, co nemá, oproti produktu práce, směnnou ani tržní hodnotu. 

Mimoto zahrnuje péče, kromě fyzické práce, takové aspekty jako je tzv. „love labour“, 

které jsou nekomodifikovatelné a péče tudíž nikdy nemůže být z tohoto pohledu zcela 

komodifikovaná (Lynch, 2007). 

I v případě, že péče vstupuje na trh práce, je často špatně placená a chápána jako 

druhořadé zaměstnání. Odvětví pečovatelských profesí jsou silně feminizována, což 

úzce souvisí s odměňováním těchto pracovních pozic. Genderové vztahy, které formují 

péči jako nekvalifikovanou přirozenou činnost žen, jejichž práce je z podstaty 

druhořadá, dělají z pečovatelských profesí určité hybridní zaměstnání. I když tyto 

profese často vyžadují odborné vědomosti a schopnosti, patří stále mezi špatně placené 

práce.  

Dichotomie péče a práce je také dichotomií mezi závislostí na druhých  

a individualismem, který je jakýmsi ideálem současné společnosti, jež zastiňuje hodnotu 

péče (Young, 2002). Možná i z tohoto důvodu není péče, jak v domácnosti, tak na trhu 

práce, náležitě odměňována.   

1.4.2 Hranice péče a práce 

Placená pečovatelská práce se vymaňuje z tradičních ekonomických pohledů, 

které definují práci jako činnost vykonávanou jednoduše pouze za účelem vydělávání 

peněz (Leira, 1994; Waerness, 1987). Pěstouni by měli dítěti poskytnout rodinné 

zázemí, včetně lásky, která ale podle některých představ nemůže být směňována za 
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peníze. Někteří lidé totiž věří, že komodifikace péče vede k odcizení pečovatele svým 

pocitům (England, 2005). Tuto tezi nicméně několik současných výzkumů úspěšně 

vyvrací. Gillian Schofield, Mary Beek, Emma Ward a Laura Biggart (2013) skrze 

hloubkové rozhovory s dlouhodobými pěstouny ukazují, že role rodiče a zároveň 

profesionálního pečovatele nemusí být nutně v konfliktu. Tyto dvě zdánlivě 

kontradiktorní pozice se mohou vzájemně podporovat, doplňovat a obohacovat.  

Ti pěstouni, kteří se nedokázali flexibilně přesouvat mezi rolemi, měli více problémů  

a byli se svým pěstounstvím méně spokojeni než ti, kteří dokázali přijmout jak roli 

rodiče, tak také roli profesionálního pečovatele.  

Neslučitelnost těchto dvou světů – rodiny a práce – popírá také Radka Dudová, 

která se ve své komparativní studii (2018) zaměřuje na odlišné interpretace finančních 

odměn za vykonávání péče o stárnoucí rodiče a o děti s handicapem, o které pečují 

jejich matky. Poukazuje na to, že význam samotných peněz, poskytovaných za péči, 

může být, v závislosti na různých kulturně-normativních kontextech, fluidní. Zatímco 

lidé, kteří se starali o své rodiče, chápali získané finance jako peníze svých rodičů, ze 

kterých pro ně pořizovali jídlo, různé pomůcky a případně placené pečovatelské služby, 

matky pečující o své děti se zdravotním postižením přistupovaly k poskytovaným 

penězům jako k odměně za vykonávanou péči a jako ke svému příjmu. Podle Dudové se 

tyto odlišnosti zakládají na rozdílných sociálních interpretacích těchto dvou vztahů. 

Péče o stárnoucí rodiče ze strany jejich dětí může být ve společenských představách 

spíše založena na zištných úmyslech (vydělání peněz) než péče rodiče o své dítě, která 

je automaticky interpretována jako „péče z lásky“, jež nepodléhá ziskuchtivosti. 

Z podstaty této interpretace je nutné, aby se potomci poskytující péči distancovali od 

vlastnictví finančních odměn za tuto péči a tím předešli narušení normy „péče z lásky“. 

Kolem neformální péče o seniory ve veřejném prostoru navíc neexistuje jasný výklad 

finančních odměn (jako peníze pro seniory nebo pro jejich pečující). Dudová ale věří, že 

jednoznačnou interpretací významu těchto peněz (jako odměna za péči o stárnoucí 

rodiče), spolu s jejich navýšením, může být dosaženo větší mezigenerační pomoci  

a solidarity, protože by k zapojení do této péče bylo motivováno více lidí, aniž by se 

cítili, že na svých rodičích vydělávají. Navíc by nebyla narušena normativní očekávání 

s touto péčí spojená, protože by finanční odměny za péči byly těmito sociálními 

politikami legitimizovány, jak je tomu například v případě odměn matkám na 

rodičovské dovolené, které normu mateřství nijak nepoškozují. Finanční příspěvky za 
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péči, pakliže jsou vykládány určitým způsobem, mohou hrát pomyslnou roli mediátora 

pomoci a solidarity mezi příbuznými, nikoliv být překážkou v poskytování dobré péče. 

K podstatně odlišnému závěru došel výzkumnický tým Ellen Grootegoed, 

Trudie Knijn a Barbary Da Roit (2010), který se tématem zabýval v kontextu 

nizozemské neformální péče. Přestože jsou v Nizozemí finanční příspěvky na péči 

přidělovány obdobným způsobem jako v České republice, tzn. závislé osobě, která 

z těchto peněz může hradit mimo jiné péči poskytovanou blízkými příbuznými, 

interpretovaly takto pečující ženy peníze vyhrazené na péči jako odměnu za svou práci. 

Samy sebe pak vnímaly jako profesionální pečovatelky, což jim umožňovalo definovat 

hranici mezi praktickými úkoly a emocemi. Ačkoliv trávily ženy se svými blízkými 

hodně času, mnohé z nich se od svých citů distancovaly a k péči přistupovaly 

pragmaticky, což mohlo mít negativní vliv na samotný vztah s příbuzným.  

Odlišné závěry z těchto dvou výzkumů mohou být dle mého názoru založeny na 

odlišnosti kulturních prostředí, v rámci kterých studie vznikaly. Vztah péče a práce je 

tedy podle mě do jisté míry kulturně partikulární, přičemž konkrétní percepce placené 

péče může být ovlivněna mezigeneračními normami a také rétorikou aktérů sociální 

politiky daného státu.  

Soukromá sféra života (domov a rodina) a sféra veřejná (práce) nicméně nejsou 

na sobě nezávislé světy s jasně vymezenými hranicemi. Domov a práce se mezi sebou 

v současné společnosti různými směry proplétají a podle Zelizer (2005) jsou peněžní 

transakce běžnou součástí intimních sociálních vztahů. Nejen, že se z „domova“ stává 

„práce“, jak to můžeme vnímat například v případě pěstounské péče, ale z práce se také 

stává „domov“ (Hochschild, 1997). Navíc jsou některé aspekty spojované se soukromou 

sférou komodifikovány ve sféře veřejné (Hochschild, 2012).  

Propojení a podmínění soukromé a veřejné sféry – práce a, v tomto případě, 

neplacené péče v domácnosti – bylo důkladně rozpracováno také v rámci feministické 

teorie do tzv. feministické etiky péče. Podle té je člověk definován především 

společenskými vztahy vzájemné závislosti, které determinují samotnou existenci 

atomizovaných jedinců a jejich autonomie je tak vždy „autonomií vztahovou“ (Uhde, 

2012, s. 11). Vzájemná závislost, spojovaná s péčí, je tedy součástí nejen určité 

izolované soukromé sféry, ale je neoddělitelná od samotné ontologie člověka  

a prostupuje celou lidskou existencí. Vedle toho je produkce ve sféře placené práce 

nepřímo závislá na pečovatelské práci ve  sféře soukromé, ve které je pracovní síla, 

nezbytá k vytváření hodnoty ve sféře placené práce, reprodukována. Propojení péče  
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a práce je tedy nepostradatelná součást udržování a fungování ekonomického systému, 

kapitalismu, jako takového (Fraser, 2016, s. 102). Podle Iris Marion Young (2007) není 

třeba podřizovat péči současné logice placené práce, jež je odměňována na základě 

výkonu, ale redefinovat a rozšířit koncept práce tak, aby nebyl oceňován pouze tento 

výkon. 

Co se týče péče placené, v rámci českého sociologického prostředí je 

tematizována především v kontextu péče o seniory nebo o malé děti profesionálními 

chůvami (např. Dudová, 2015; Souralová, 2012). Takto profesionalizovaná péče je ale 

od pěstounské péče v mnoha ohledech odlišná. Profesionální pečovatelky a pečovatelé 

oproti pěstounům netvoří se svými klienty rodinu a přílišné emocionální pouto je zde 

spíše nežádoucí. Přicházejí a odcházejí do svých domovů, ke svým rodinám. Hranice 

mezi péčí a prací je v případě pěstounů a pěstounek méně výrazná než v případě 

profesionálních chův, a proto si myslím, že je zajímavé ji sociologicky zkoumat.  

1.4.3 Gender a péče  

Jak se ukázalo v diskuzi vztahu péče a práce, gender hraje v péči a pěstounství 

důležitou roli. Jednou z hlavních oblastí „dělání genderu“ (West a Zimmerman, 1987) je 

totiž právě péče. Péče je silně feminizována, přičemž feministické autorky upozorňují, 

že „pečovatelství je sociálně konstruovanou institucí“ (Glenn, 1994; McMahon, 1995 

citováno podle Souralová, 2012, s. 34). Podle tradičního genderového uspořádání 

zastává muž v rodině roli živitele a žena roli pečovatelky. Ženám je tato role 

preskribována v souladu s žitou zkušeností těhotenství, porodu a kojení, které zakládají 

údajnou biologickou danost a přirozenost žen k péči, především o děti. V důsledku toho, 

jak zde bylo již řečeno, je péče vnímána jako činnost nekvalifikovaná. Navzdory tomu 

je to činnost nekriticky přeceňovaná a idealizovaný vztah matky a dítěte se formuje do 

tzv. kultu mateřství (Radimská, 2002, s. 1). Zatímco u žen je schopnost pečovat 

pokládána za něco, co je vepsáno v jejich přirozenosti, schopnost mužů pečovat není 

takto akcentována a jejich pečovatelství takto samozřejmé. S péčí o děti se automaticky 

pojí také různé činnosti v domácnosti, jako je například vaření, uklízení nebo 

nakupování, které jsou často delegovány opět na ženy. Zaměstnané ženy jsou tak často 

zatíženy tzv. „druhou směnou“, na kterou „nastupují“ každý den po odchodu z práce. 

Jak totiž ukazují různá empirická šetření (Chaloupková, 2005; Bierzová, 2006; 

Vohlídalová, 2012), péče o děti a o domácnost je v České republice stále rozdělena 
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podle tradičních genderových stereotypů. Tato neplacená práce v domácnosti je 

vykonávána ženami zhruba dvakrát až dva a půl krát častěji než muži (Vohlídalová, 

2012, s.  43-44).  

Nicméně péče zůstává z velké části v rukou žen, i když opouští hranice rodiny  

a domova a proniká do veřejné sféry v podobě placeného zaměstnání. Ženství není 

v kontextu péče spojováno pouze s mateřstvím, ale je asociováno s obecnou kategorií 

pečovatelství jako takového, a jedná-li se například o péči o seniory nebo lidi 

s handicapem, jsou k tomu jako kompetentní opět vnímány více ženy. Jedno z možných 

vysvětlení podává Carol Gilligan (1982). Podle ní je femininita, v kontrastu 

k maskulinitě, konstruována intersubjektivitou, vztahy k druhým lidem a péčí o ně 

obecně. K tomu dochází v průběhu socializace, kdy se genderová identita dívek vytváří 

v kontextu identifikace s matkou a centrálním aspektem je pouto s matkou, které 

zakládá onu vztahovost jako ústřední vlastnost ženské identity. V protikladu k tomu je 

maskulinita definována separací od matky, což implikuje individualismus. Tuto 

perspektivu čerpá Gilligan především z psychoanalytického pojetí genderu Nancy 

Chodorow (1978).  

1.4.4 Pěstounská péče genderovou optikou 

Pěstounská péče je z genderového pohledu komplexním fenoménem. Ze své 

„přirozené“ a tradiční pozice jsou vytrženi jak muži pěstouni, tak také pěstounky ženy  

a oba čelí nejen dilematu poskytování „lásky za peníze“. Potřeba kvalifikovaného 

přístupu k dětem, které za sebou mají různé traumatické zážitky, narušuje samozřejmost 

přirozené pečovatelské schopnosti žen. Zároveň muži pěstouni se jakožto profesionální 

pečovatelé vymykají rozšířenému pojetí mužství. Ve vztahu k genderu je ale 

v sociologických výzkumech pěstounství věnována poměrně malá pozornost. Ačkoliv 

se mnohé studie zaměřily na pěstounství žen (Smith a Smith, 1990; Finn, 1994; Swartz, 

2004; Blythe et al., 2013) nebo párů (Combs-Orme a Orme, 2014; Vandergaeillie, 

2016), v explicitně genderovém kontextu bylo zkoumáno pouze pěstounství mužů.  

Muži skrze praxi pěstounské péče na jedné straně genderové normy reprodukují, 

na straně druhé ale performují takové role, jež tyto tradiční normy podrývají (Riggs et 

al., 2010; Newstone, 2000; Gilligan, 2000; Heslop, 2019). V rámci sociologického 

diskurzu ale nepanuje konsensus ohledně toho, které z těchto dvou rolí v identitách 

pěstounů převažují. Robbie Gilligan (2000) tvrdí, že vedle činností orientovaných na 
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péči o děti, se muži snaží pro děti fungovat jako pozitivní vzory nenásilných mužů, kteří 

v biologických rodinách těchto dětí často chybí. V důsledku toho konstruují velice 

tradiční podobu maskulinity. Naopak podle Simona Newstona (2000) mohou pěstouni 

vytvářet alternativní nehegemonní maskulinní identity. K podobnému závěru ve svém 

výzkumu dochází také Damien Riggs, Martha Augoustinos a Paul Delfabbro (2010). 

Respondenti v rámci rozhovorů vymezovali svojí „otcovskou“ roli nejen v opozici 

k biologickým otcům, ale také ke „stereotypnímu otcovství“ jako takovému. 

Reflektovali, že se podílí nejen na volnočasových aktivitách dětí, ale zapojují se i do 

každodenní péče, která zakládá mezi rodičem a dítětem určité pouto (Riggs et al., 2010, 

s. 10). Také Philip Heslop (2019), v rámci rozhovorů s pěstouny, kteří se identifikovali 

jako hlavní pečovatelé a zůstali s dětmi doma, pozoroval netradiční pojetí otcovských 

rolí mužů pěstounů. Nicméně v momentě, kdy se jejich partnerky vrátily z práce domů, 

bylo tradiční rozdělení rolí v domácnosti obnoveno a hlavní úlohu v péči o domácnost 

přebírala opět žena. Muži pěstouni tak podle něj „(…) ustanovují otcovské role spíše 

než by transformovali tradiční rodičovství, protože mateřství zůstává mimo kompetence 

mužů.“ (Heslop, 2019, s. 12; překlad vlastní)  

Sociologické studie se prozatím kromě tohoto zabývaly různými vztahy mezi 

aktéry v pěstounské péči. V některých případech navzájem protichůdným vztahem 

pěstounských a biologických rodičů se věnovali Margaretha Järvinen a Stine Tankred 

Luckow (2020) a vztah mezi dětmi svěřenými do pěstounské péče a jejich náhradními 

rodiči zkoumala například Nina Biehal (2014). Genderová dynamika v rámci párů 

pěstounů ale nebyla zatím v sociologických výzkumech akcentována.  

  

https://www.sociology.ku.dk/staff/professor-and-associate-professor/?pure=en/persons/33928
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2 Metodologie  

2.1 Výzkumné otázky 

Tématem mé práce je pěstounství na hranici péče a práce. Hlavním cílem práce 

je popsat, jakými způsoby se pěstouni a pěstounky na této hranici pohybují. Péče je ve 

společnosti feminizována, a z toho důvodu ji nelze zkoumat izolovaně od kategorie 

genderu. Proto jsem se rozhodla tuto hranici zkoumat jak z obecné, tak také z genderové 

perspektivy. V rámci výzkumu jsem si definovala dvě výzkumné otázky, přičemž první 

z nich cílí explicitně na hranici péče a práce v genderovém kontextu, a druhá se 

zaměřuje na hranici péče a práce obecně.  

Jakým způsobem se promítá pěstounská péče a profesionalizace péče do 

biografických vyprávění mužů pěstounů a jakým způsobem do vyprávění žen 

pěstounek? 

V rámci této otázky chci zjistit, zda jsou biografická vyprávění pěstounství nějakým 

způsobem genderovaná a zda jejich genderovanost souvisí s tím, jak je hranice péče  

a práce v pěstounství konstruována.  

Jakými způsoby uvažují pěstouni a pěstounky o svém pěstounství v kontextu 

finančních odměn?     

Pěstounství se pohybuje na hranici péče a práce především z toho důvodu, že jsou 

pěstounům a pěstounkám poskytovány za výkon péče finanční odměny. Proto mě v této 

výzkumné otázce bude zajímat, jak s přítomností těchto odměn pěstouni a pěstounky 

pracují a jak tyto odměny zapojují do svých představ o pěstounství.  

Pro zodpovězení těchto otázek jsem zvolila kvalitativní design výzkumu. 

Konkrétně jsem data vytvářela metodou polostrukturovaných rozhovorů, které jsem 

následně analyzovala kombinovaným kódováním.  

2.2 Data a jejich vytváření 

Respondenty pro výzkum jsem získala skrze facebookovou skupinu  

o pěstounské péči, kam jsem zveřejnila příspěvek s prosbou o rozhovor a účast na 

výzkumu, ve kterém jsem explicitně mířila na páry dlouhodobých pěstounů, takže výběr 
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respondentů byl v tomto ohledu účelový. Dalším kritériem výběru byl také 

nepříbuzenský vztah dlouhodobých pěstounů k dětem v pěstounské péči. Tento způsob 

výběru respondentů jsem zvolila především z důvodu, že ve svém okolí nemám žádné 

pěstouny ani pěstounky. V této facebookové skupině se sdružují lidé, které spojuje 

jejich pěstounství a zájem o něj, ale pohybují se v různých sociálních prostředích. 

Myslím si, že touto metodou výběru respondentů jsem docílila diverzifikovanějšího  

a reprezentativnějšího vzorku než kdybych vybírala respondenty jen ze svého okolí, ze 

své „sociální bubliny“. Jeden z párů pěstounů jsem však oslovila mimo tuto skupinu, 

přes svého známého. Na facebookový příspěvek zareagovaly vždy ženy pěstounky, 

které mi pak domluvily rozhovory se svými manžely.  

Jev pěstounství se snažím ve výzkumu reprezentovat tím, že zkoumám 

perspektivu jak žen pěstounek, tak také mužů pěstounů, přičemž se snažím zohledňovat 

i jejich párovou dynamiku.  

2.2.1 Medailonky respondentů  

Získaný výzkumný vzorek činil celkem 8 respondentů, konkrétně 4 manželské 

páry, tedy 4 ženy pěstounky a 4 muže pěstouny. V rámci každého z dotazovaných párů 

byla situace obdobná – žena zůstávala doma s dětmi a muž chodil pravidelně do 

zaměstnání. Všichni pěstouni i pěstounky byli k pěstounské péči motivováni jak 

samotnou pomocí dětem v nelehké situaci, tak také rodičovstvím, které pro ně 

pěstounská péče znamenala. Níže přikládám krátké pseudonymizované medailonky 

každého z dotazovaných párů:  

Eva a Petr – Pěstounskou péči, ve které vychovávají dvě děti, provozují zhruba 8 

let. Kromě toho mají jedno společné biologické dítě.  

Pavla a Jiří – Pěstouny jsou zhruba 9 let. V pěstounské péči vychovávají tři děti. 

Pavla má už větší biologické děti a Jiří žádné biologické děti nemá.  

Ema a Karel – V pěstounské péči, se kterou začali zhruba před 5 lety, 

vychovávají dvě děti. Vychovávají také jedno společné biologické dítě a jedno 

Emino biologické dítě.   

Anna a Tomáš – Děti v pěstounské péči mají zhruba 4 roky. Oficiálním 

pěstounem je ale pouze Anna. Tomáše bych tedy klasifikovala jako 
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„neformálního pěstouna“. Prošel stejnými vstupními školeními jako Anna  

a průběžně navštěvuje také další školení, ačkoliv je nemá povinná. Biologické 

děti nemají.  

2.2.2 Výzkumný nástroj polostrukturovaný rozhovor 

S respondenty jsem provedla, v období od prosince 2020 do února 2021, 

polostrukturované rozhovory. V jednom případě byl, v rámci jednoho páru, rozhovor 

proveden společně s ženou i s mužem. V případě ostatních párů jsem provedla rozhovor 

vždy samostatně s ženou a samostatně s mužem. Provedených rozhovorů bylo tedy 

celkem 7. Z těchto 7 polostrukturovaných rozhovorů se 5, z důvodu pandemické 

situace, odehrálo v online prostředí přes videohovor a 2 proběhly osobně.  

Otázky do rozhovoru vycházely z předem připravené osnovy, která byla 

organizována do čtyř hlavních tematických okruhů – biografie, profesionalizace, 

rodičovství a osobní postoje. Z těchto okruhů vycházela konkrétnější témata a z těch 

pak samotné otázky. Celá osnova se nachází v příloze práce (viz Příloha č. 1).  

Pro ilustraci uvádím z každého obecného okruhu dvě otázky: 

• Z jakých důvodů jste se rozhodli s vaší/m manželkou/manželem pro 

vykonávání pěstounské péče? Co vás k tomu motivovalo? 

• Máte nějakým způsobem v rámci rodiny a domácnosti rozděleny role? Kdo se 

o co stará? 

• Někteří lidé reagují negativně na představu, že by se mělo za péči v rodině 

platit. Setkal/a jste se s tím někdy ve svém okolí? Proč myslíte, že lidé takto 

reagují? Máte pocit, že ostatní vnímají vaše pěstounství jako zaměstnání? 

• Myslíte si, že vaše svěřené děti vyžadují nějaký specifický přístup? 

• Jaký si myslíte, že se vám s dětmi podařilo vybudovat vztah? 

• V jaké roli byste rád/a v budoucnosti figuroval/a v životě vašich svěřených 

dětí? 

• Jaký je váš pohled na ústavní péči obecně? 

• Myslíte si, že je u nás proces přidělování dětí pěstounům dobře zvládnutý 

nebo byste na něm něco změnil/a?  

Polostrukturovaný rozhovor je pro výzkum výhodný, protože sleduje jednak 

předdefinované roviny, které souvisí s výzkumným problémem, a zároveň umožňuje 
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účastníkům výzkumu přinášet významy nové (Galletta, 2013, s. 24). Zároveň 

hloubkový rozhovor jako takový umožňuje zachytit latentní interpretace respondentů, 

které jsou pro můj výzkum důležité, a proto jsem tuto metodu vytváření dat zvolila. Pro 

všechny respondenty jsem měla vytvořenou obdobnou baterii otázek, ale v průběhu 

rozhovoru jsem se zároveň snažila reagovat na jejich konkrétní výpovědi. Kromě toho 

jsem si pro dva muže pěstouny připravila otázky, které reflektovaly jejich situaci 

v rodině, ve které figurují jak děti v pěstounské péči, tak také biologické děti manželek, 

které však nemají příbuzenský vztah s jejich manžely pěstouny. 

Každý rozhovor jsem se snažila pojímat metodou chápajícího rozhovoru, který 

se zakládá na narušení hierarchie mezi respondentem a výzkumníkem (Kaufmann, 

2010). Všem respondentům jsem se snažila naslouchat a k jejich popisovaným 

problémům přistupovat empaticky.   

2.2.3 Etické otázky vytváření dat 

Na začátku každého rozhovoru jsem respondenty informovala o účelu výzkumu, 

ochraně jejich osobních údajů a podmínkách nahrávání rozhovoru, s čímž všichni 

respondenti souhlasili. Rozhovory tedy byly realizovány s informovaným souhlasem 

respondentů. Zároveň byli respondenti obeznámeni s tím, že na jejich žádost může být 

kdykoliv nahrávání přerušeno a že na jakoukoliv otázku, pokud nebudou chtít, nemusejí 

odpovídat. Rozhovory byly následně anonymizovány a všem respondentům jsem 

přiřadila pseudonymy. Vzhledem k velikosti populace pěstounů a pěstounek a malému 

množství pěstounských párů považuji anonymizaci za velice důležitou, protože 

zveřejnění jakýchkoliv konkrétnějších osobních informací o těchto lidech by mohlo vést 

k možnosti jejich dohledání. Proto jsem anonymizovala nejen jména respondentů  

a jejich svěřených dětí, ale také další údaje, které byly v rámci rozhovorů zmíněny 

(např. jména doprovodných organizací apod.).  

2.3 Metody analýzy 

V rámci výzkumu jsem chtěla porozumět perspektivě pěstounů a pěstounek a tu 

následně interpretovat v sociálním kontextu, proto jsem analýzu dat pojímala 

interpretativním přístupem, který předpokládá, že „smysl lidského jednání je inherentní 

tomuto jednání“ (Schwandt, 2001, s. 134; překlad vlastní).  
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Provedené rozhovory jsem ručně, s využitím programu Express Scribe, přepsala. 

Již během přepisu jsem prováděla, psaním si poznámek k jednotlivým částem 

rozhovoru, určitou přípravu k analýze, což je jedna z výhod manuálního přepisu 

(Merriam a Tisdell, 2015, s. 132). Následně jsem tyto přepsané rozhovory analyzovala 

kombinovaným deduktivně-induktivním kódováním. Tuto metodu analýzy jsem zvolila 

z toho důvodu, že ještě před samotným kódováním jsem si deduktivně vytvořila několik 

kódů, které byly relevantní pro mé výzkumné otázky. K tomu, abych postihla nové 

roviny výzkumných otázek, jsem postupovala induktivním kódování. Kódování obecně 

napomáhá výzkumníkovi „(…) vidět nové souvislosti a alternativní způsoby rámování  

a interpretace textu (…)“ (Maxwell a Miller, 2008, citováno podle Bazeley, 2013,  

s. 126; překlad vlastní).  

 Data jsem analyzovala v cloudové verzi programu Atlas.ti. Před analýzou jsem 

si vytvořila tři kódy: profesionalita – role peněz – poslání, které jsem postupně 

přiřazovala k úsekům v rozhovorech. Současně s deduktivním kódováním jsem 

prováděla kódování induktivní. Na základě toho jsem si vytvořila dalších 19 kódů: 

rodičovství – genderová neutralita – genderové předpoklady – dominance ženy – praxe 

pěstounství – shazování profesionality – biologická vazba – praxe rodičovství  

– zkušenost – emoční práce – mateřství – nebiologická vazba – budování vztahu  

– narušení biologické vazby – neintuice – zachování genderu – přirozený proces – role 

– samopomoc. Ke kódu role peněz jsem následně vytvořila dimenze peníze za péči 

 – péče pro peníze – peníze pro děti – peníze pro rodinu.  
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3 Analytická část 

3.1 Genderované biografie pěstounství 

Ve svém výzkumu jsem se zabývala otázkou, jakým způsobem se promítá 

pěstounská péče a profesionalizace péče do biografických vyprávění mužů pěstounů  

a jakým způsobem do vyprávění žen pěstounek. Navzdory tomu, že se pěstouni  

a pěstounky ocitají v různých situačních kontextech a k pěstounství je vedou různorodé 

cesty a motivace, jejich biografická vyprávění a narativy pěstounství jsou podobné. Tato 

vyprávění zahrnují jak klíčové momenty stávání se pěstouny, tak také následné 

kontinuální a dlouhodobé praktikování pěstounství. Oba tyto aspekty, jak představím 

v následující kapitole, jsou genderované a pěstouni a pěstounky si na základě nich 

vytváří genderovanou identitu pečovatele. V biografických vyprávěních o pěstounství 

se odráží gender pečovatele v různých dimenzích, které jsem rozlišila jako nápad stát se 

pěstouny, sžívání se s rolí pěstouna a způsob informování.  

3.1.1 Nápad stát se pěstouny  

Prvním klíčovým momentem pro pěstouny a pěstounky byl samotný nápad 

přijmout dítě do pěstounské péče. Hlavní iniciátorkou pěstounské péče byla v každém 

ze čtyř pěstounských párů žena, která s nápadem pěstounství přišla. Tento moment byl 

pěstouny i pěstounkami vnímán jako „klasický“ scénář počátku pěstounské péče: 

„Myslím si, že většinou s tím nápadem přijdou ženy.“ (Eva). Pěstoun Karel tuto tendenci 

vysvětloval skrze odlišné motivace mužů a jejich žen, které mají, na rozdíl od mužů, 

potřebu pečovat o děti vepsanou ve své přirozenosti:  

„Já si myslím, že tam to spíš bude z větší části vždycky impulz od těch žen, ať už 

od samotných anebo od manželských párů, tak si myslím, že ty ženy, že tam 

prostě je biologicky zakotvené to mateřství, ta chuť po dítěti nebo tak.“ 

 Představa pěstouna Karla tak korespondovala genderovaným obrazem 

rodičovství, ve kterém je touha ženy po mateřství přisuzována vrozené potřebě, na 

rozdíl od otcovství, které je má procesuální charakter a touha po dítěti je interpretována 

jako získaná (Slepičková, 2007, s. 69). 

V protikladu k ženám byli muži chápáni jako ti, kteří by bez iniciativy ženy  

o pěstounství sami vůbec neuvažovali, což reflektovali muži i ženy v rovině obecných 
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představ a muži sami také z vlastní zkušenosti, jako například pěstoun Jiří: Sám bych, 

jako řeknu upřímně, že by mě to samotnýho nenapadlo. Toto se odvíjelo mimo jiné od 

představy, že muži obecně mají problém s přijmutím cizího dítěte, který byl, na rozdíl 

od představ o ženách, v rozhovorech explicitně tematizován, a to jak ze strany mužů, 

tak i ze strany žen:  

„Myslím si, že asi, nevim, neznám takhle nikoho nebo, nevim, jestli je nějakej 

případ o tom, že když to řeknu blbě, když se budou dva bavit o tom, že by chtěli 

dítě a nejde to, tak že by ten chlap řekl, tak si nějaký vezmeme, jo. Vím o spoustu 

lidí, který to řešili, že by si třeba jako další dítě vzali do té pěstounské péče, ale 

vím, že je tam pak většinou problém právě v tom chlapovi, že řekne, že nezvládne 

mít doma cizí dítě, jo.“ (Karel)  

„A že spousta mužů by nepřijala cizí dítě a hodně, nebo nemůžu říct hodně, 

mívaj to i adoptivní tatínci, že vlastně si úplně, ačkoliv třeba nemůžou nebo 

zažila jsem i případy, kdy byl pár, nemohl mít děti, chyba byla na jeho straně, 

žena přišla s adopcí a muž řekl, že prostě se o cizí dítě starat nebude.“ (Eva) 

Jak lze dobře vidět na úplně první citaci pěstouna Karla, v této situaci převládá 

představa o inherenci péče, především péče o děti, a ženské identity, která zastiňuje 

problém s přijetím nebiologického dítěte do rodiny ze strany žen. Protože představa 

pečovatelství mužů není takto samozřejmá a jejich identita není ve společnosti 

asociována s péčí o děti, fakt samotného přijetí dítěte se dostává do popředí jako určitý 

problém mnohem více než v případě žen. Zatímco mateřství je ve společnosti 

asociované především s naplněním potřeby pečovat, otcovství je akcentované hlavně 

v souvislosti s předáním genetické informace a vychováním biologických potomků ve 

snaze zachovat svůj rod (Ragoné a Willis, 2000). V důsledku těchto představ je 

realizace nebiologického rodičovství problematičtější u mužů než u žen.  

Přestože ženy hrály na počátku klíčovou roli, nebyli muži v rozhodování 

upozaďováni a o tom, zda skutečně bude pár vykonávat pěstounskou péči, později 

diskutovali partneři společně a na finálním rozhodnutí se podíleli jak pěstounky, tak 

pěstouni v páru rovnoměrně: „Ale rozhodně si myslím prostě, jak jsme se o tom začali 

bavit, tak jsme pak prostě do toho šli. Jo, bylo to opravdu rozhodnutí, pobavili jsme se  

o tom… a v podstatě jsme to rozběhli a spustili jsme to.“ (Tomáš)  
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3.1.2 Sžívání se s rolí pěstouna 

Problém mužů s přijmutím cizího dítěte nebyl v rozhovorech zdůrazňován pouze 

v rovině abstraktních představ o mužích, ale také samotnými pěstouny na základě jejich 

vlastních zážitků. Zatímco ženy se o samotném procesu přijímání cizího dítěte za vlastní 

samy od sebe nijak nezmiňovaly, někteří muži pěstouni v rozhovoru tento problém 

spontánně reflektovali. Pěstoun Petr se zmínil o tom, že „(…) přece jenom je to i trochu 

jako taková etická stránka věci, jako vzít si cizí dítě no do rodiny, že jako o tom musí 

člověk chvíli přemýšlet no.“ Určitý proces, v rámci kterého se člověk vyrovnává 

s přijmutím cizího dítěte, popisoval také pěstoun Karel, který se s podobnou situací 

setkal již dříve, když potkal svou nynější manželku, která již měla jedno vlastní dítě 

z předchozího vztahu:  

„Tam už jsem si to vlastně musel srovnat na začátku s tím, že vlastně je tam jinej 

otec, biologickej, že s ním žila, že se jí narodila a kdesi cosi, že jakoby 

biologicky není moje. Takže tam spíš na začátku jsem s tím bojoval jakoby 

vnitřně pro sebe, jo (…)“  

Zkušenost s dítětem v pěstounské péči byla pěstounem Karlem dávána na roveň právě 

se zkušeností s biologickým dítětem jeho manželky, která zakládala to, že se 

s přijmutím dítěte do pěstounské péče nemusel již nijak vyrovnávat:  

„(…) tím, že, úplně to první dítě bylo, byla jakoby [jméno] a byla už z jinýho 

manželství, takže to bylo v uvozovkách něco podobnýho jakoby cizí dítě. 

Minimálně pro mě, ne pro manželku, tak si myslim, že teď už jsem to tak vůbec 

nebral nebo nevnímal“. 

Představa nesamozřejmosti mužů přijmout cizí dítě za vlastní byla znatelná také 

z rozhovoru s pěstounkou Emou, manželkou pěstouna Karla, která sama od sebe na 

otázku, zda v počáteční fázi rozhodování se o pěstounské péči dominovala, odpověděla: 

„Asi jsem dominovala. Ne, on jako nikdy nezavrhnul jako ne, cizí dítě nebo takhle, 

protože my vlastně, nejstarší dcera je moje z manželství, není jeho, takže on už má 

jakoby to srovnání (…)“, čímž poukázala nejen na to, že si manžel již podobným 

procesem prošel, ale implicitně také na to, že schopnost muže cizí dítě přijmout není 

samozřejmá, v opozici k přijímání cizího dítěte ženou, které nebylo v rozhovorech 

problematizováno.  
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Tato zdánlivá „váhavost“ mužů byla v rámci rozhovorů odrážena nejen percepcí 

samotných pěstounů a pěstounek, ale také jejich okolí. Zatímco ženy pěstounky 

rámovaly tlak okolí pouze v kontextu finančních odměn, které za péči dostávají, někteří 

muži pěstouni reflektovali určitý tlak ze strany svého okolí, co se týče právě negativních 

reakcí na rozhodnutí stát se pěstounem a „osvojit“ si tak cizí dítě. Takto popisoval svoje 

zkušenosti pěstoun Tomáš: 

„Jo, protože přece jenom i ta společnost se na pěstouny muže dívá furt ještě 

trošku jako skrz prsty. Minimálně buď z titulu toho, že jim buď nedůvěřují, jo, to 

už jsem tady taky zažil, že prostě jo, to seš pěstoun, nejseš nějakej divnej, jo.  

Jestli náhodou není pedofil nebo něco takovýho, jo, typově. Anebo z titulu toho, 

ty se staráš o cizí děcka? Seš blbej, jo, prostě takovýhle (…)“  

Celý proces sžívání se s rolí pěstouna byl pro některé muže náročnější než pro 

ženy nejen kvůli genderovým představám spojeným s péčí o děti, ale také kvůli 

genderovým zkušenostem přijatých dětí. Pěstouni Eva a Petr a Ema a Karel se 

zmiňovali o tom, že se děti v počátcích mužů bály, protože s nimi postrádaly, vzhledem 

k pobytu v ústavu, kde o děti pečují jen ženy, jakoukoliv zkušenost. Pěstouni proto 

museli k dětem přistupovat opatrněji než jejich manželky.  

„A pak když jste si vlastně [jméno] přivezli domů? R: Tak dlouho trvalo, dlouho 

trvalo, než jakoby ke mně přišla, nebo šlo vidět, že má ze mě jak kdyby strach. 

Ale na to jsme vlastně pak taky zjišťovali a tak a vlastně to bylo na základě toho, 

že ona zná jenom ty tety, jo (…)“ (Karel) 

Podobnou zkušenost měli také Tomáš a Anna. V jejich případě však strach dětí 

vycházel ze špatné zkušenosti dětí s muži v biologické rodině. Nicméně stejně jako 

v případě Petra a Karla, musel i Tomáš v důsledku toho hlídat své chování vůči dětem 

více než jeho manželka.  

„(…) spíš v určitých situacích se jim vyhýbal, protože holky špatně navazovaly 

na chlapy jako, jo, takže byly věci, které nedělal, protože měl strach, že by třeba 

byla nějaká hysterie nebo něco. Takže třeba je ani neosprchoval, protože měl 

strach, že třeba budou jančit, jo.“ (Anna) 
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„Tak já jsem ze začátku v podstatě prvního půl roku, tři čtvrtě roku, byl takový 

jako spíš sparing partner, nesměl jsem úplně jako kdyby projevovat 

v prosazování.“ (Tomáš) 

3.1.3 Způsob získávání informací 

Vzhledem k tomu, že pěstouni často čelí mnohým problémům dětí, které musí 

určitými způsoby „napravovat“, je způsob, jakým pěstouni získávají specializované 

informace poměrně důležitý ve vztahu k tomu, jakým způsobem svoje pěstounství 

praktikují. Jak v této části ukážu, způsoby získávání informací jsou značně genderované 

a souvisí s konstrukcí genderované identity pečovatele jako takové.  

Muži pěstouni v rozhovorech přiznávali, že v páru jsou, co se týče získávání 

odborných informací a rad, ti méně aktivní. Odborné znalosti vztahující se k problémům 

dětí čerpali především z povinných školení, povinných setkání s ostatními pěstouny  

a také přes své manželky, které vnímali, že „si v tom [pěstounství] víc hoví“ (Karel)  

a mají ho „i tak trochu jako koníček“ (Tomáš). Sami od sebe však žádné informace 

nevyhledávali. Například pěstoun Karel přiznával, že k hledání nadrámcových 

informací nemá dostatek volného času, ale ani vlastní zájem: „(…) na to nemám asi čas 

a ani mě to nepřitahuje.“  

Zároveň muži popisovali, že jejich manželky jsou těmi, které hledají články na 

internetu, radí se s ostatními pěstouny a čtou si v odborné literatuře. Někteří pěstouni 

tak své manželky vnímali dokonce jako „kvalifikovanější“ pečovatelky, kterým, jak 

poznamenal pěstoun Tomáš, již nemohou ve výchově konkurovat:  

„Fakt jako si spoustu věcí načte, prostě ona opravdu i mimo to si čte, já nevím, 

získává spoustu jiných informací, zjišťuje jako od pěstounů od ostatních a takhle, 

jo, prostě co kdy kde, jaký jsou způsoby, jak na ty děcka, na který způsoby co 

učit, tak jako má určitě daleko širší možnosti, nebo možnosti, vědomosti už 

dneska, než mám já. Jo, tak opravdu na mě zbývá ta role toho prostě, kdo s nima 

dělá kraviny a takhle, no. Většinou.“  

Ženy svoje znalosti rozšiřovaly nejen na povinných školeních, ale také na 

různých specializovaných přednáškách a z dalších různých zdrojů (např. z odborné 

literatury, z facebookových stránek pro pěstouny apod.) z vlastní iniciativy a také podle 

toho, jaké problémy s dětmi zrovna řešily: „Tak já si zase myslím, že když mě něco, že 
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když mám nějaký problémy, s dětma, tak sama si najdu a hledám ty informace.“ (Pavla) 

„Byla jsem na nějaké přednášce [název], bylo to téma děti drogově závislých matek (…) 

takže to bylo přínosem, ale jsem si to zase jako zařídila sama no.“ (Eva)  

Nabývání nových vědomostí nebylo v případě pěstounek limitováno stanovenými 24 

hodinami, které musí na vzdělávacích akcích každoročně splnit: „(…) tak oni mi uznali 

celých 24 hodin, takže já už školení nemusím absolvovat, ale přesto pojedu na školení 

jako, jo. A zase když mě něco zajímá, tak je mi jedno kolik těch hodin tam mám jako jo.“ 

(Anna). Pěstounka Ema nicméně přiznávala, že s dvěma dětmi na nadrámcové 

vzdělávání čas nemá: „Zatím ne, zatím nebyl čas, ale čtu témata a říkám si, ježiš to bych 

chtěla vidět, to bych chtěla, to bych chtěla, takže jo, super jako, ty témata.“ 

Pěstounky napříč rozhovory spojoval jejich obecný zájem o pěstounskou péči, 

který překračoval hranice jejich vlastního pěstounství. Ženy se zajímaly nejen o řešení 

konkrétních problémů dětí, kterými se zrovna zabývaly, ale získávaly informace  

o problémech dětí obecně, přičemž tyto informace nemusely nutně využít ve vztahu ke 

svým svěřeným dětem: „Ale rozhodně si myslím, že každý nový seminář je vám dobrý, 

jinak bych ani nestudovala to, co jsem studovala, protože člověk by se měl posunovat 

celoživotně někam dál a vlastně zjišťovat nové věci.“ (Anna); „Co se týče těch školení, 

je to zase strašně jakoby různý, já jsem v [název organizace] na začátku nebyla 

spokojená, protože tím, že jsem se hodně i vzdělávala po svý linii, že mě určitý věci 

jakoby zajímaly (…)“ (Eva)  

3.1.4 Péče jako součást životní dráhy 

Obecný zájem žen o péči jako takovou hrál velice důležitou roli v jejich 

biografických vyprávěních. Ačkoliv se jednotlivé životní dráhy pěstounek od sebe 

lišily, jeden aspekt byl pro všechny společný – svoji identitu nějakým způsobem 

rámovaly skrze péči, a to přímou i nepřímou (práce v organizaci pro pěstouny). Ženy se 

prezentovaly jako lidé, se kterými je péče a práce s dětmi bytostně spjata: „Mě to 

naplňuje, já jsem vždycky už jako holka říkala, že bych chtěla dělat někde v dětským 

domově, nebo že chci mít hodně dětí.“ (Pavla); (…) já s nima [s dětmi] opravdu spojená 

pořád jsem. (Anna)  

 V kontextu péče byla situována nejen jejich životní, ale také profesní identita. 

Explicitně se o tomto vyjádřila pěstounka Eva, která skrze pěstounskou péči uskutečnila 

svůj plán realizovat se v sociální práci:  
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„Já jsem obecně jakoby chtěla studovat sociální práci, chtěla jsem jít na střední 

sociální, na tu jsem nešla, chtěla jsem potom jít na vysokou sociální, na tu jsem 

se z ekonomky nedostala, takže jeden asi z důvodů byl ten v podstatě jít nějakou 

tou sociální cestou, a třeba taková jedna z možností, jak to udělat bez nějakýho 

vysokoškolskýho titulu.“  

Profesní identita žen pěstounek však nebyla konstruována pouze jejich vlastním 

pěstounstvím, ale také péčí mimo rodinu. Jak lze vidět v první citaci, pěstounka Pavla 

reflektovala, že chtěla pracovat v dětském domově. Kromě toho měla zkušenosti s prací 

v ústavu pro osoby s mentálním postižením. Pěstounka Anna se vedle pěstounství 

věnovala práci s dětmi i dospělými: „Za druhé s nima pracuji celý život, i když nejsem 

třeba učitel, ale dělám s nima různé činnosti, jako lektor plavání nebo činnosti v rámci 

třeba nějaké akce, co se tady dělá ve městě, tak i s důchodcama.“ Navíc absolvovala 

pedagogický kurz a ráda by výhledově pracovala s dětmi ve škole.  

 Některé pěstounky se tedy profesně realizovaly skrze péči mimo rodinu přímou 

cestou práce s dětmi nebo dospělými lidmi (Pavla, Anna), jiné (Eva, Ema v budoucnu) 

cestou nepřímou, konkrétně pomocí dalším pěstounům. Pěstounka Eva působila 

v organizaci, která pomáhá pěstounům a prosazuje změny v legislativě a pěstounka Ema 

říkala, by v takové organizaci v budoucnu chtěla pracovat a „lobovat za lepší 

podmínky“ nebo se věnovat doprovázení pěstounů.  

V kontrastu k ženám pěstounkám muži pěstouni nekonstruovali v souvislosti 

s péčí svou profesní identitu a jejich identita pečovatele zůstávala pouze v rovině 

vlastního pěstounství, které pro ně bylo, stejně tak jako pro ženy, formou rodičovství. 
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3.2 Finanční aspekt pěstounství  

Veřejné debaty o pěstounské péči jsou často vedeny kolem jejího finančního 

aspektu, především odměně pěstouna. V těchto debatách je akcentována 

problematičnost finančních odměn z toho důvodu, že přetrvává představa, že existence 

finančních odměn vede k rekrutaci takových pěstounů, kteří jsou místo altruismu 

motivováni peněžním výdělkem a dětem tudíž neposkytují lásku, kterou potřebují. 

Platba za péči v rodině je navíc ze své podstaty chápána jako neetická, protože 

rodičovská péče nemá být podmíněna penězi. Kromě toho není intimita mezi pěstounem 

a jeho svěřeným nebiologickým dítětem, na rozdíl od intimity mezi rodičem a jeho 

biologickým dítětem (Dudová, 2018), samozřejmá. Přítomnost negativních představ 

kolem finanční odměny pěstounů ve veřejném diskursu je patrná mimo jiné z výsledků 

průzkumu Nadačního fondu JT (2015). Podle nich si 16 % respondentů myslí, že se 

lidé stávají pěstouny pro peníze/příspěvek od státu, což je očima veřejnosti třetí 

nejčastější motivace k výkonu pěstounské péče. Placená péče je často prezentována 

v opozici k „péči z lásky“ a existence finančních odměn implikuje péči bez lásky, tedy 

špatnou péči, ke které by v rodině nemělo docházet. Tyto debaty přitom pracují s jasně 

vymezenými kategoriemi – péče, která je poskytována z lásky a je bezplatná – a práce, 

která je vykonávána jen pro peníze a láska k dětem v ní nehraje žádnou roli. V rámci 

toho dochází k určitému paradoxu: péče je hodnotná, jen když není dostatečně finančně 

ohodnocena, čímž ale zároveň ztrácí svoji hodnotu ve společnosti. Lidé, kteří dostávají 

za výkon pěstounské péče finanční odměny, jsou z pohledu společenských norem 

situováni mezi dvěma navzájem neslučitelnými sférami. Proto jsem se ve své analýze 

zaměřila na to, jak pěstouni s finančním aspektem ve svých představách o pěstounství 

pracují. 

Zatímco v rámci veřejných debat o pěstounství, které odráží společenské 

normativní představy o pěstounství, je praxe pěstounství kategorizována do dvou 

jasných polarizovaných pozic, v rámci legislativní interpretace finančních odměn se 

pěstounství pohybuje spíše na hranici těchto pozic. Ačkoliv se odměna pěstouna 

z pohledu daňového zákona interpretuje jako příjem ze závislé činnosti a podléhá proto 

zdanění, nevztahuje se na ni Zákoník práce a nemůže být tedy z této perspektivy 

interpretována jako „klasické“ zaměstnání. Legislativně se tedy odměna pěstouna 

pohybuje na hranici plnohodnotného a neplnohodnotného zaměstnání a její význam je 

tudíž předmětem určitého vyjednávání. Absence jednoznačné legislativní interpretace 
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pomáhá otevírat prostor pro různé významy, které pěstouni a pěstounky této finanční 

odměně přisuzují, přičemž tyto významy závisí na konkrétních kontextech, v rámci 

kterých jsou konstruovány. Nejprve popíšu, jakými způsoby rámují pěstouni  

a pěstounky své pěstounství skrze finanční odměny jako neplnohodnotné zaměstnání,  

a v druhé části se zaměřím na způsoby, kterými pěstounství uchopují jako plnohodnotné 

zaměstnání. V této kapitole se tedy budu zabývat výzkumnou otázkou, jakými způsoby 

uvažují pěstouni a pěstounky o svém pěstounství v kontextu finančních odměn.  

3.2.1 Pěstounství jako neplnohodnotné zaměstnání 

V případě všech čtyřech pěstounských párů byla finanční odměna pěstouna 

oficiálně psaná na ženu, která kvůli pěstounské péči opustila svoje dosavadní 

zaměstnání. Zároveň tato odměna vstupovala, stejně jako plat manžela, do rodinného 

rozpočtu celé domácnosti, jejíž součástí byly i děti v pěstounské péči. „Jde to do 

rodinnýho rozpočtu a především se za to jako hraděj stejně jako věci pro děti jako 

v domácnosti.“ (Petr); „V mým případě je mi to asi jedno, kdyby to chodilo jemu, 

protože stejně vím, že ty peníze skončej v tom rodinným rozpočtu, jo.“ (Ema); „Je to 

rodinnej rozpočet. Takhle si myslím, že to je spíš vnímaný.“ (Tomáš) Tato odměna však 

nebyla v kontextu rodinného rozpočtu tematizována jako plnohodnotný plat, ale pouze 

jako určitý substituent platu, jako náhrada za příjem plnohodnotný, který je získáván 

„normálním“ zaměstnáním, do kterého však ženy, vzhledem ke stavu dětí, jež 

vyžadoval jejich každodenní intenzivní péči, nastoupit nemohly. Například pěstounka 

Eva popisovala, že odměna pěstouna by měla v páru náležet spíše ženě, v případě že 

zůstává s dětmi doma a kompenzovat tak pozastavení její ekonomické aktivity:  

„(…) takže potom ta žena je třeba o ten rok, dva dýl, než to dítě vůbec do tý 

školky může nastoupit, takže samozřejmě je indisponovaná v tom, že vlastně 

musela zůstat doma, takže pak by se mohlo říct, a už nepobírá třeba rodičovský 

příspěvek, má ho vyčerpanej, takže tam potom vlastně nemá tu kompenzaci, 

nemá rodičák, ale nemůže do práce, takže tam by se dalo říct, že vlastně jí potom 

to náleží víc, protože do tý práce nemůže.“ 
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Podobně o tomto finančním příspěvku hovořila také pěstounka Ema: 

„(…) ale neberu to tak, že je to odměna toho pěstouna, ale brala bych to spíš 

právě, že je to jako ten plat, kterej chybí doma, když já jsem doma, že jo. Když 

nechodím do tý práce. Je to ta mzda, co mně uniká, když jsem doma vlastně s tím 

dítětem, že jo.“  

V tomto smyslu tedy vystupovala odměna pěstouna analogicky jako například 

rodičovský nebo mateřský příspěvek, který je vyplácen jako kompenzace ušlého příjmu 

za období, kdy musí rodič s dítětem zůstat doma. Pěstounský pár Karel a Ema se 

k odměně pěstouna jako obdobě rodičovského nebo mateřského příspěvku přímo 

explicitně vyjádřili:  

„Já to asi ani tak neberu, beru to prostě tak, že určitě s tím dítětem někdo musí 

být doma nebo jako musí se jim věnovat, akorát to nějak tak jakože nad tím 

nepřemýšlíme, že to nerozlišujem, jestli je na mateřský, na rodičovský, nebo jak 

je jako pěstounka třeba žena doma.“ (Karel)  

„Ale spíš asi to beru tak, že pracuju… vlastně no, i když, i když spíš vychovávám 

děti. Je to spíš takový, jakože jsem zamrzla na mateřský.“ (Ema) 

Přestože pěstounka Ema nakonec reflektovala povahu odměny pěstouna jako 

mateřský příspěvek, je z její citace znatelná nejasnost významu těchto peněz a vlastní 

pozice z toho plynoucí, která neustále osciluje mezi prácí a péčí jako jejím opakem.  

V  kontextu rodinného rozpočtu tedy pěstouni a pěstounky uvažují o pěstounské 

péči spíše jako o aktivitě, která určitým způsobem znesnadňuje pozici na trhu práce,  

a tudíž není vnímána jako plnohodnotná práce sama o sobě. V této logice je odměna 

pěstouna v kontrastu k příjmu z běžného zaměstnání interpretována jako náhradní 

neplnohodnotný příjem. Tato perspektiva koresponduje se společenským nastavením, 

které přisuzuje mnohem vyšší hodnotu placené produktivní práci, a současně snižuje, 

ne-li přímo opomíná, hodnotu péče, především té rodinné (Křížková et al., 2008, s. 8).  

Vztahovat se k pěstounství explicitně jako k „zaměstnání“ (v rozhovorech jako  

k „práci“) bylo pro pěstouny a pěstounky problematické a negativně konotované. Stejně 

jako je tomu ve veřejných debatách o pěstounské péči, i oni si byli vědomi „hrozby“, 

kterou s sebou finanční příspěvky od státu nesou. Implicitně totiž předpokládali, že 

pakliže je péče formou zaměstnání motivovaným primárně vyděláváním peněz, postrádá 
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citové pouto a projevování upřímné lásky – důležité aspekty, bez kterých se dobrá péče 

neobejde. Taková plně komodifikovaná péče jde proti logice poskytování „péče z lásky“ 

(Lynch, 2007). Pěstounka Pavla takto popisovala svoji zkušenost s jinou pěstounkou, 

jejíž postoj k pěstounství jako k práci se odrazil na jejím špatném přístupu ke svěřeným 

dětem:  

„(…) tak ta prostě fakt vyloženě to bere takhle, že to je práce, a už se těší na to, 

až prostě, tomu nejstaršímu bráchovi je 17, až za rok, prostě půjde pryč. Prostě 

nemaj u nich ani trvalý bydliště, a bere to, že jenom prostě to měla jako práci do 

osmnácti let věku (…) Je to strašný, no, my jsme s nima jednou byli na dovolený 

a když jsem viděla její přístup k dětem, tak… sice se s nima vídáme, protože zase 

chceme, aby kluci byli v kontaktu se sourozencema, ale když to zažijete, tak je to 

něco hroznýho, jo… nemám pocit, že, že by je měli rádi jako máma a táta.“ 

Navíc rodičovská péče a chápání této péče jako práce se v představě pěstounky Pavly 

navzájem vylučovali:  

„Já vím, ale já to právě opravdu beru… já to neberu jako práci, já to opravdu 

beru, že to jsou naši kluci.“  

Implicitní předpoklad emocionálního odstupu v péči chápané jako práce se promítl i do 

představy pěstouna Karla. Ten však akcentoval percepci pěstounství jako práci v situaci 

přechodných pěstounů, kteří svěřené děti po určité době pravidelně předávají dalším 

pečovatelům, jako nutnou:  

„Tam už pak jako, tam už se to opravdu musí brát svým způsobem trochu jako 

práce anebo ta teta v ústavu, protože tam těm citům… ty city stejně ten člověk 

dá, tím že jí chová a tak, to dítě, ale asi si musí držet odstup minimálně prostě  

v té psychice, že ví, že ho má jenom na chvíli.“  

To, že je péče vykonávaná pouze pro peníze automaticky péči degradovanou  

a chladnou, popsala také například pěstounka Ema, když hovořila o přechodných 

pěstounkách:  

„(…) tak on si musí zvyknout na tu novou mámu vlastně, že jo, a pak se 

rozlučuje ještě, a to všechno je tak citově strašně náročný pro tu pěstounku, že si 
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myslím, že ani ta to nemůže dělat jakoby jenom pro peníze, to nejde… to jako, že 

by nechala to dítě ležet, brečet.“  

Pěstounská péče vykonávaná primárně za účelem zisku finančních odměn byla 

pěstounkami Emou a Annou vnímaná dokonce jako pro ně samotné nemožná:  

„Kdybych na to neměla nervy a nechtěla to dělat a neviděla prostě ty pokroky 

těch dětí, to vždycky úplně zahřeje že jo, že fakt jako se něco novýho naučí a to, 

tak odevzdám ty peníze a jdu si po svým. Odevzdám ty děti a nedělám to, protože 

za ty peníze to fakt ne, jako. To pěstounství asi nepůjde dělat nikdy pro peníze, to 

se nedá.“ (Ema)  

„To je smysl pěstounství, vědět, že to děláte pro někoho, nic víc v tom není. Ani 

prachy, ani nic jinýho. Kdyby šlo o prachy, tak jdu zpátky tady, kde jsem dělala, 

mám čtyřiadvacet a jsem… můžu každý rok jet zase na dovolenou jako, jo.“ 

(Anna) 

Ne vždy ale pěstouni a pěstounky vnímali své pěstounství nutně v přímé opozici 

k práci, ale spíše se vyjadřovali, že pěstounská péče se nedá chápat pouze jako práce  

a vykonávat čistě pro peníze, čímž připouštěli, že to určitá forma práce je. Jak uvedla 

pěstounka Ema v souvislosti s přechodnými pěstounkami: „(…) ani ta [přechodná 

pěstounka] to nemůže dělat jakoby jenom pro peníze (…)“ V tomto ohledu se spíše než 

v jednoznačné kategorii mimo práci pohybovali na hranici práce a péče. Pěstounská 

péče se v rozhovorech s pěstouny a pěstounkami totiž vymykala především zavedenému 

pojetí plně komodifikované práce, v rámci kterého vstupuje do popředí vydělávání 

peněz jako její hlavní účel, který jako by „kolonizoval“ i emocionální aspekty péče. 

Překročení jasné dichotomie práce (pečovatelská práce, která je však poskytována bez 

lásky) a „péče z lásky“ (láskyplná péče, která se ale nedá brát jako zaměstnání) 

„metaforicky“ vyjádřila v rozhovoru pěstounka Eva, když se vymezila vůči péči pro 

peníze, jakožto špatné péči, ale zároveň definovala pěstounství jako péči za peníze:  

 „Samozřejmě, ono jakoby my pořád říkáme, tohleto, ta pěstounská péče by se 

neměla dělat pro peníze, čistě pro peníze. Protože pokud to někdo jde dělat 

jenom proto, že nesehnal jinou práci anebo že zrovna to vypadá, že to bude 
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docela dobře placený a vlastně se tam moc nenadře, tak to jako není dobře, ale 

je to potřeba dělat za peníze, že jo, tak zase pěstoun nemůže být charita (…)“ 

Péče za peníze symbolicky představuje setření hranice zdánlivě neslučitelných  

domén – „péče z lásky“ a „zaměstnání“. Je to péče, která je vykonávána s láskou a která 

je zároveň finančně ohodnocena, aniž by tím její kvalita degradovala a redukovala na 

odosobněnou povahu tržních vztahů. Je to péče finančně ohodnocená při zachování její 

emocionality a vztahovosti.  

3.2.2 Pěstounství jako plnohodnotné zaměstnání 

Ačkoliv byla finanční odměna pěstouna v kontextu rodinného rozpočtu vnímána 

pouze jako náhrada za plnohodnotný plat, protože situace dětí v rodině znemožňovala 

ženám nastoupit do „plnohodnotného“ zaměstnání, v jiných kontextech naopak 

vystupovala pěstounská péče jako aktivita s „klasickými“ zaměstnáními srovnatelná.  

  Pěstouni a pěstounky napříč rozhovory sdíleli názor, že odměna pěstouna 

nedosahuje adekvátní výše. Často tuto nedostatečnou výši srovnávali s minimální 

mzdou, na jejíž hranici se odměna pěstounů se dvěma dětmi pohybuje (případ většiny 

respondentů), přičemž pěstouni s jedním dítětem v péči na ni vůbec nedosáhnou. 

V kontextu minimální mzdy byl pěstoun vnímán jako někdo, kdo pracuje, a jeho 

odměna by tudíž měla být srovnatelná s finančním ohodnocením jiných prací:  

„Takže za mě kdyby to bylo nějakým způsobem odstupňovaný a určitě líp 

ohodnocený, protože pořád říkáme, tak teďka Maláčová, že jo, podařilo se 

zvednout minimální mzda 15 200 tuším bude od ledna a pěstoun, který má 

jedno dítě má 12 hrubýho a dvě děti 18. Takže v podstatě jakoby když řekneme, 

pracuje pod hranicí, těžce pod hranicí minimální mzdy a ten, který má dvě děti, 

tak pracuje, když to tak řeknu víceméně na té hranici té minimální mzdy.“ 

(Eva)  

„Já si myslím, že ta odměna by měla bejt vyšší z toho důvodu, že se zvedá 

jakoby…mělo by to bejt vyrovnaný prostě aspoň tý minimální mzdě, no.“ 

(Ema) 

„(…) a tak si nestěžuj ne, že máš málo peněz, a říkám, no počkej, ale nemůžeš 

něco dělat, a žít pod hranou. To jako se mám zadlužit, nebo přijdu o byt, nebo  
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s děckama zůstaneme na ulici, jak si to představuješ jako. Ty dostáváš 

zaplacené a já dostávám za to taky zaplacené, jo? A říkám no, ale nemůžu žít  

s dvanácti tisíci, na dvě děti, to je moje odměna, to je můj plat, a předtím jsem 

vydělávala čtyřiadvacet. Jo, takže pokuď já jsem samaritán, dobře, mám dvě 

děti, ale tohle, žiju pod úroveň sociálního minima, což je dneska nějakých 15 

tisíc.“ (Anna)  

Samotným srovnáváním odměny pěstouna s minimální mzdou dávali pěstouni  

a pěstounky najevo, že pěstounství je pro ně plnohodnotná aktivita, která by měla být 

adekvátně ohodnocena a sama o sobě stačit člověku na přežití, stejně tak jako běžné 

zaměstnání, ve kterém je minimální mzda garantována. V těchto momentech byla tedy 

pěstounská péče dávána na roveň s placeným zaměstnáním a ve vyprávěních pěstounů 

vystupovala jako forma plnohodnotného zaměstnání. Pěstoun Tomáš vysvětloval 

stávající výši odměny jako nedostatečnou právě z toho důvodu, že nemůže pokrýt 

životní náklady člověka: 

„(…) ne, není to dostatečné, protože na vyžití to není. Kdybych tady doma 

nebyl já, tak co. I s těma příspěvkama má dvacet hrubýho. Uživit byt, všecko, 

no nevim… Takže rozhodně mi nepřijde jako 12 tisíc čistýho jako dostatečná 

odměna. Minimálně minimální mzda by byla, snad nutnost.“ 

Pěstounská péče byla pěstounkou Annou připodobňována k běžnému 

zaměstnání také z pohledu finančního zajištění v důchodu. Vymezením se vůči nízké 

odměně pěstouna, která vede k nízkému důchodu, dávala pěstounka Anna najevo, že 

pěstounská péče je plnohodnotná činnost, jejíž náležité ocenění by mělo konstituovat 

výši jejího důchodu, která by měla sama o sobě vystačit na živobytí.  

„(…) a to ještě abych si to napsala do důchodové, musím pěstouna dělat 5 let, 

což mi připadá taky jako mazec, jako jo. A co budu mít v důchodě, když mám 

teď 12 tisíc, jo?“ (Anna) 

Navzdory tomu, že explicitně chápat svoje pěstounství jako práci bylo pro 

některé pěstouny a pěstounky problematické, způsoby, jakými o svém pěstounství, 

především ženy, v souvislosti s finančními odměnami hovořily, odrážely percepci 

pěstounství jako práce. Pěstounka Eva se vůči odměňování pěstounství pod hranicí 
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minimální mzdy vyjadřovala negativně nejen z důvodu na přežití nedostatečného 

příspěvku, ale také kvůli tomu, že toto nízké ohodnocení podle ní vede ke špatnému 

statusu pěstounů, které však podle ní není odpovídající:  

„(…) ale jako když to opravdu porovnám s tím systémem u nás, kdo dneska 

pracuje za minimální mzdu, a kam se vlastně tím statusem ti pěstouni dostávaj. 

Tady se pořád mluví o nějakém špatném statusu zdravotních sester a špatných 

platech zdravotnických? Jako jsou blbý a zaslouží si víc, ano, o špatném 

postavení a statusu učitelů a špatným ohodnocení, ale jako to není nic jinýho, to 

v podstatě je srovnatelný se zdravotní sestrou anebo s učitelem, kolikrát ty 

ženský maj vysokou školu nebo minimálně střední školu s maturitou, často to 

jsou ženský, který jsou bývalý zdravotní sestry. Spousta pěstounů jsou i učitelé 

nebo jsou i lékaři, že jo, pěstouni. Nejsou to jenom prostě lidi jako prodavačky  

a uklízečky.“ 

Pěstounka Eva porovnávala praxi pěstounské péče s jinými odbornými  

a kvalifikovanými zaměstnáními, čímž poukázala na to, že pěstounství chápe jako 

srovnatelné s ostatními pracemi a tudíž jako formu plnohodnotné práce. Zároveň zde 

akcentovala profesionalitu, která je v pěstounské péči potřebná.  

Také z výpovědi pěstounky Emy, ve které se vymezovala vůči negativním 

reakcím veřejnosti na platbu za péči v rodině, byla znatelná percepce vlastní pozice jako 

pracujícího člověka, zaměstnance:  

„Protože kdyby se nedávalo, že pěstoun pečuje o to dítě jakoby, ale dávalo se, že 

je to náhradní forma ústavu, že on je náhradní, že kdyby se tohle zavedlo jakoby, 

tohle by se tam úplně vypíchlo, že ten pěstoun je vlastně pracovník úřadu práce, 

což neví jako nikdo. My jsme pracovníci vlastně… a počítá se mi to vlastně… je 

to sice odměna, není to plat, není to mzda za odvedenou práci, je to odměna 

pěstounovi, ale chová se to stejně jako plat.“ 
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4 Diskuze  

V první kapitole analytické části práce jsem si kladla výzkumnou otázku, jakým 

způsobem se promítá pěstounská péče a profesionalizace péče do biografických 

vyprávění mužů pěstounů a jakým způsobem do vyprávění žen pěstounek. Pěstounství 

se do životů mužů a žen vpisuje velice odlišně. Biografická vyprávění pěstounů  

a pěstounek odráží genderové předpoklady spojené s péčí. Zatímco ženám je v nich 

implicitně přisuzována inherentní role pečovatelky, v důsledku které není přijmutí 

cizího dítěte do rodiny z jejich strany vnímáno jako problém, v případě mužů je naopak 

tento krok tematizován jako obecně nesamozřejmý, přičemž někteří pěstouni tento 

proces postupného vyrovnávání se v rozhovorech sami reflektovali. Pěstouni  

a pěstounky se mezi sebou liší také jednotlivými přístupy k pěstounské péči, přičemž 

ženy daleko více než muži získávají odborné vědomosti a jejich přístup má 

profesionálnější povahu. Zavedený genderový řád se v biografických vyprávěních 

pěstounů a pěstounek promítá nejen na úrovni narativu o vlastním pěstounství, ale také 

v rovině životních drah žen, které jsou situovány v kontextu péče za hranicemi tohoto 

pěstounství a zrcadlí spojení ženské identity s péčí. Tato péče je však pozvednuta na 

profesionální a kvalifikovanou úroveň a je součástí profesní identity, kterou si v tomto 

kontextu, na rozdíl od mužů pěstounů, pěstounky konstruují. Profesionalizace péče se 

tedy promítá především do biografických vyprávění žen, přičemž předmětem 

profesionalizované péče je kromě pěstounství také péče mimo vlastní rodinu.  

Tato zjištění mohou být nicméně do jisté míry ovlivněna způsobem výběru 

výzkumného vzorku přes facebookovou skupinu, ve které se sdružují právě aktivní 

pěstouni a především pěstounky, které byly motivovány na můj příspěvek ve skupině 

reagovat. V navazujícím výzkumu by tedy mohlo být přínosné zvolit jiný způsob 

výběru respondentů, obdobně se zaměřit na konstrukci profesní identity těchto pěstounů 

a pěstounek a jeho zjištění porovnat se zjištěními tohoto výzkumu.  

V rámci druhé kapitoly analytické části práce jsem se zaměřila na finanční 

aspekt pěstounství, v důsledku kterého se pěstouni a pěstounky často ocitají v situaci, 

kdy je na ně někdy pohlíženo jako na záškodníky zneužívající systému náhradní péče 

k uspokojení vlastní ziskuchtivosti na úkor poskytování „péče z lásky“. Na základě 

těchto představ se zdá, že člověk může buď s láskou pečovat (bez nároku na finanční 

odměnu) nebo za peníze pracovat (bez lásky). Rozhovory s pěstouny a pěstounkami 

však dokazují, že sféra péče a práce nemusí být nutně v opozici a že společenské 
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představy s tímto spojené jsou mylné. Pěstouni a pěstounky totiž dokážou tuto 

dichotomii překračovat a spíše než v jasných dimenzích péče nebo práce se pohybují na 

jejich hranici. Přestože pěstouni a pěstounky tuto opozici v rozhovorech sami 

reflektovali a v kontextu rodinného rozpočtu vnímali odměnu pěstouna spíše jako 

náhradu za plat z běžného zaměstnání a připodobňovali jej k rodičovskému příspěvku, 

byli schopni se k pěstounství ve vztahu k této odměně vztahovat také jako 

k plnohodnotnému zaměstnání. Rodičovský příspěvek je sice ve společnosti 

legitimizován a nenarušuje normu „péče z lásky“ (Dudová, 2018, s. 78), ale je 

interpretován spíše jako kompenzace péčí znevýhodněné pozice na trhu práce než jako 

odměna za samotnou péči. Ve srovnání s ním jde odměna pěstouna v představách 

pěstounů a pěstounek dál a přiřazuje hodnotu péči samotné. V jejich perspektivě je 

pěstounská péče, i když ne nutně explicitně, formou zaměstnání, které si zaslouží, stejně 

tak jako jiná zaměstnání, adekvátní finanční ohodnocení, přičemž toto ohodnocení není 

v rozporu s kvalitou jejího provádění. Jejich pěstounství by se tedy dalo vyjádřit jako 

„práce z lásky“.  

Péče má pro společnost klíčový význam. Je nepostradatelná pro udržování  

a reprodukci kapitalistické ekonomiky (Fraser, 2016, s. 102) a vzájemná závislost z ní 

plynoucí je jádrem každého jedince a tudíž i celé společnosti (Uhde, 2012). Je to však 

činnost, která není v rodinném prostředí běžně finančně ohodnocena, což vede k tomu, 

že je ve společnosti, kde je hodnota věcí vymezena jejich finančním ohodnocením, 

činností bezcennou (Benston, 1969, s. 4). Bezcennost péče společně s představou 

inherence péče s ženskou identitou, která deleguje většinu pečovatelských činností na 

ženy, vede navíc k genderovým nerovnostem. Finanční neohodnotitelnost rodinné péče 

přitom spočívá v logice tržních mechanismů, které přiřazují hodnotu pouze na principu 

produkce, výkonu a zisku. Jestliže je péče finančně ohodnocena, jako v případě 

pěstounství, je na ni zpětně tato logika uplatňována a pěstouni jsou v důsledku toho 

vnímáni jako špatní pečovatelé pečující jenom kvůli finančnímu zisku a tudíž 

neposkytující pravou „péči z lásky“. Výsledky tohoto výzkumu však odhalují, že 

hodnota péče může být vyjádřena penězi a nepodléhat přitom logice tržních 

mechanismů. Pěstounství je pečovatelská praxe, která rozšiřuje definici zaměstnání na 

„péči z lásky“, aniž by byla řízena principem výkonu a zisku. Perspektiva pěstounů 

otevírá možnosti pro redefinici práce, jež navrhovala Iris Marion Young (2007), která 

by rozšiřovala koncept práce tak, že by nebyl odměňován pouze výkon a produkce. 

Jejich perspektiva totiž ukazuje, že taková redefinice je možná.  
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Vzhledem k tomu, že poskytování „péče z lásky“ není pro pěstouny a pěstounky 

v rozporu s finančními odměnami, nedošlo by zvýšením těchto odměn pravděpodobně 

k narušení „péče z lásky“. Z jejich perspektivy by naopak došlo k ocenění tak 

nepostradatelného statku, jakým péče je.  

Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabývala pěstounskou péčí a její pozicí mezi 

sférou práce a sférou rodinné péče, které jsou ve společnosti vnímány jako dva 

dichotomní a neslučitelné světy. Hlavním cílem práce bylo popsat, jakými způsoby se 

pěstouni a pěstounky na hranici péče a práce pohybují, zda jsou tyto způsoby 

genderované a zda se v důsledku tohoto jejich pojetí péče vymyká zavedenému pojetí 

rodičovské péče. 

V teoretické části jsem se zaměřila na obecnou a sociologickou rovinu 

pěstounství. Vysvětlila jsem, v čem spočívá dichotomie péče a práce a zároveň jejich 

propojení a podmíněnost, přičemž jsem uvedla příklady výzkumů, které dokládají, že 

mezi péčí a prací nejsou nutně vymezeny tak ostré hranice. V další části jsem se 

zaměřila na gender v kontextu péče obecně a konkrétně také v kontextu pěstounské 

péče.  

Analytická část, která vycházela z polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi 

pěstouny a čtyřmi pěstounkami v páru, odpověděla na dvě vytyčené výzkumné otázky. 

V rámci výzkumu jsem zjistila, že biografická vyprávění pěstounství jsou genderovaná 

a odráží genderové představy o inherenci péče a ženské identity. V tomto ohledu 

dochází k zachování genderového řádu spojeného s péčí. Tento řád se však 

v představách pěstounů a pěstounek proměňuje, protože péče spojená s identitou žen je 

pozvednuta na profesionální a kvalifikovanou úroveň a je součástí profesní identity žen 

a rodičovská péče (nicméně nejen ta) se tak dostává také do sféry placené práce. 

Profesní identitu si v kontextu péče však konstruují pouze ženy pěstounky. 

Zavedené pojetí péče se v kontextu pěstounství proměňuje také díky finančním 

odměnám, které jsou pěstounům poskytovány. Pěstouni a pěstounky se dokážou 

k pěstounství vztahovat jako k „péči z lásky“ a zároveň plnohodnotnému zaměstnání, 

čímž překračují dichotomii péče a placené práce a současně přiřazují vykonávání péče 

hodnotu, která může být vyjádřena penězi, aniž by tím byla nějakým způsobem 

degradovaná. Proměna péče v pojetí pěstounů a pěstounek spočívá v transformaci péče 
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jakožto statku bez hodnoty na statek, který by měl být adekvátně finančně ohodnocen. 

Vzhledem k tomu, že je v představách pěstounů a pěstounek péče spojena s ženskou 

identitou, dochází zde k proměně nejen pojetí péče jako takové, ale také genderového 

řádu s ní spojeného, protože je to právě ženská práce, která by měla být adekvátně 

ohodnocena.  

V návaznosti na tuto práci by bylo možné provést v budoucnu další výzkum 

mezi pěstouny muži, kteří nechodí do zaměstnání a zůstávají s dětmi doma. V rámci 

toho by bylo zajímavé provést komparaci konstrukce profesní identity pěstounů 

jednotlivců a pěstounů v manželském páru, jejichž manželky chodí pravidelně do 

zaměstnání. Výsledky tohoto výzkumu by se také daly rozšířit o perspektivu 

přechodných pěstounů a pěstounek.  

Summary  

In this bachelor thesis I focused on the foster care and its position between the 

sphere of work and the sphere of family care, usually perceived as two mutually 

incompatible and dichotomous worlds. My purpose was to describe how foster carers 

work with this foster care position, whether these ways are gendered and whether as  

a result of these their conception of care transgress the established conception of 

parental care.  

Firstly, I presented the theoretical context of the topic. I explained the dichotomy 

of care and work and I also showed the interconnectedness between those spheres.  

In the next part I aimed on gender in the context of care generally and specifically in the 

context of foster care.  

After description of the methodology of the qualitative research I presented main 

finding of the analysis of semi-structured interviews with four male foster carers and 

four female foster carers. The findings were divided into two chapters. The first one 

dealt with the position of foster care between care and work explicitly in the context of 

gender. It was found that women foster carers, unlike man foster carers, construct their 

professional identity in the context of care. Although this reflects gender perceptions 

associated with care (the inherency of care and female identity), the gender order in this 

perspective is changed because the care associated with the identity of women (parental 

care including) is raised to a professional and qualified level in the field of paid work.  
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The second analytical chapter focused on financial rewards that carers receive 

for providing foster care. It revealed from the analysis that foster carers are able to 

perceive their foster care as “care form love” and real employment simultaneously.  

In this regard foster carers go beyond the dichotomy of care and work while assigning  

a value to the care itself. The perspective of foster carers shows that financial valuation 

of care is not in the conflict with the “care from love”.   
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Námět práce 

Pěstounská péče je v České republice mírně na vzestupu. Od roku 2011 jsme 

svědky kontinuálního růstu počtu dětí svěřených do pěstounské péče. V tomto roce bylo 

takto svěřených dětí 1507, v roce 2019 už 119311. V České republice je pěstounská 

péče jedním ze způsobů realizace náhradní rodinné péče preferovaným nad péčí ústavní. 

Rozvoj fenoménu pěstounství jde ruku v ruce s diskursem pozitivního působení 

rodinného zázemí na rozvoj dítěte, které nemůže ústavní péče poskytnout. Na podobu a 

realizaci pěstounství má vliv mimo jiné také představa individualizace a nuklearizace 

rodiny jako ustáleného způsobu rodinného života „západních“ společností. V České 

republice byl tento rostoucí trend zaznamenán po roce 2013, kdy vešel v platnost nový 

občanský zákoník, a účinnosti nabyla rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí, která poskytla pěstounům finanční příspěvky i mimo vykonávání pěstounské péče 

(Macela 2019), čímž podpořila rozvoj této formy náhradní péče a zvýznamnila její 

profesionalizaci.   

Do pěstounské péče jsou svěřené zpravidla děti, které nemohou žít se svými 

biologickými rodiči (v některých případech jen přechodně) ani být osvojené. O nabytí  

i zániku pěstounské péče rozhoduje soud, přičemž pěstounství zaniká také nabytím plné 

svéprávnosti dítěte. Na rozdíl od osvojení a poručenství, v případě pěstounské péče 

nezanikají rodičovská práva biologických rodičů a na pěstouny není delegována 

vyživovací povinnost. Pěstoun se tedy nestává zákonným zástupcem dítěte. Základním 

aspektem profesionalizace pěstounské péče je nárok pěstounů na finanční příspěvky od 

státu – příspěvky na péči o dítě a odměny za vykonávání pěstounské péče. Pěstounství 

má v České republice různé podoby, dělí se na pěstounskou péči dlouhodobou 

(zprostředkovanou a nezprostředkovanou, kdy o dítě pečují jeho příbuzní) a 

pěstounskou péči na přechodnou dobu. Zatímco dlouhodobé pěstounství může trvat až 

do nabytí plné svéprávnosti dítěte, pěstounství na přechodnou dobu trvá jen po dobu 

 
1 MPSV. Roční výkazy o výkonu sociálně-právní ochrany (V-20) za roky 2011 až 2019. [cit. 1. 6. 2020]. 

Dostupné z: https://www.mpsv.cz/statistiky-1 
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maximálně jednoho roku. Zpravidla se tak jedná o dočasné řešení, které vyplňuje 

období, než se může dítě vrátit do své vlastní rodiny nebo než je osvojeno. 

Pěstounství je pro sociologii zajímavým fenoménem z několika úhlů pohledu. 

Pěstounská péče stírá a devalvuje hranici mezi dvěma světy – veřejnou sférou života, 

asociovanou s placenou prací a mužstvím, a soukromou sférou života, spojenou s 

„neviditelnou“ a neplacenou pečovatelskou prací v domácnosti, skrze kterou je 

definováno ženství. Na jedné straně je péče o dítě prací nekvalifikovanou, něčím co je v 

zažitých představách, především pro ženy, přirozené, ale na straně druhé vyžaduje tato 

péče specifický kvalifikovaný přístup, hlavně ke starším dětem, které ve svých rodinách 

zažívaly nelehké situace (De Wilde et al. 2019). Na tomto základě, ale také na základě 

poskytování péče za peníze, osciluje definice pěstounství na hranici práce a péče, mezi 

dobrovolnictvím a profesionalizací, službou a láskou. Pěstouni by měli dítěti poskytnout 

rodinné zázemí, včetně lásky, která ale podle některých představ nemůže být 

směňována za peníze. V tomto ohledu se pečovatelská práce vymaňuje z tradičních 

ekonomických pohledů, které definují práci jako činnost vykonávanou jednoduše pouze 

za účelem vydělávání peněz (Leira 1994; Waerness 1987). Někteří lidé ale věří, že 

komodifikace péče vede k odcizení pečovatele svým pocitům (England 2005).  

Pěstounství je silně genderovanou institucí. Ačkoliv se pěstounem mohou stát 

muži, stejně jako ženy, nebo také manželské páry, v roce 2019 bylo v rámci analýzy 

Nadace Sirius nalezeno pouze 7 % mužů pěstounů, v kontrastu k 56 % žen pěstounek a 

37 % pěstounských párů2. Genderované předpoklady ohledně pěstounství jsou znatelné 

také z výzkumu veřejného mínění společnosti Median, v rámci kterého se objevila 

sugestivní otázka: „Jak podle Vás vypadá žena, která v Česku nejčastěji dělá 

pěstounku?“3 Péče je jedna z hlavních oblastí „dělání genderu“ (West and Zimmerman 

1987; Lutz 2008) a je silně feminizována, přičemž feministické autorky upozorňují, že 

„pečovatelství je sociálně konstruovanou institucí“ (Glenn 1994; McMahon 1995 in 

Souralová 2012: 34). Schopnost pečovat o děti je u žen pokládána za samozřejmost, za 

něco, co je vepsáno v jejich přirozenosti, zatímco u mužů není představa pečovatelství 

takto samozřejmá. Z genderového pohledu má představa pěstounství ambivalentní 

charakter. Zdůrazňováním péče v rámci pěstounství je podtrhována především role 

ženy, avšak ideálně by mělo být dítě implementováno do fungující rodiny, ve které 

figuruje i muž. Ten zde ale často chybí a převažují pěstounky ženy (56 %, viz výše).  

V rámci sociologických výzkumů je tematizována placená péče především 

v kontextu péče o seniory nebo o malé děti profesionálními chůvami (např. Dudová 

2015, Souralová 2012). Takto profesionalizovaná péče je ale od pěstounské péče 

v mnoha ohledech odlišná. Profesionální pečovatelky a pečovatelé oproti pěstounům 

netvoří se svými klienty rodinu a přílišné emocionální pouto je zde spíše nežádoucí. 

Přicházejí a odcházejí do svých domovů, ke svým rodinám. Myslím si, že hranice mezi 

 
2 Nadace Sirius. 2019. Pěstounské rodiny v České republice. [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://www.ditearodina.cz/images/Analyza_-_pestounske_rodiny_v_Ceske_republice.pdf  
3 Median. 2018. Postoje k pěstounské péči. [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: 

https://www.nadacesirius.cz/soubory/prezentace/NRP/6518003_Prezentace_II_Pestounska_pece_v09.pdf  

https://www.ditearodina.cz/images/Analyza_-_pestounske_rodiny_v_Ceske_republice.pdf
https://www.nadacesirius.cz/soubory/prezentace/NRP/6518003_Prezentace_II_Pestounska_pece_v09.pdf
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péčí a prací je v případě pěstounů méně výrazná než v případě profesionálních chův. 

Velmi specifickou skupinu tvoří muži pěstouni, kteří se jako profesionální pečovatelé 

vymykají nejen tradičnímu pojetí práce, ale také rozšířenému pojetí mužství. 

Pěstounstvím mužů a genderovým kontextem s tím spojeným se již zabývalo několik 

zahraničních výzkumů (Heslop 2019; Riggs et al. 2010). Proto bych se ráda ve své 

bakalářské práci nezaměřovala pouze na genderový aspekt pěstounství, ale také na jeho 

propojení s profesionalizací péče. Cílem mé bakalářské práce bude sledovat 

pěstounskou péči a její profesionalizaci jednak z genderové perspektivy, a ráda bych se 

také zaměřila na tuto profesionalizaci jako takovou. V průběhu práce bych chtěla 

sledovat následující otázky: Promítá se profesionalizace péče odlišně do životů mužů a 

žen? Podílí se profesionalizace péče nějakým způsobem na genderovanou redefinici 

péče a rodiny? Formují genderové vztahy percepci pečovatelství jako kvalifikované 

práce? Je například muž pěstoun vnímán jako kvalifikovanější pečovatel než žena, pro 

kterou je péče přirozenou činností? Myslím si, že se během mé práce budou objevovat 

další zajímavá témata a otázky, na které bude můj výzkum schopen odpovědět.       
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Předpokládané metody zpracování 

Praktickou část mé bakalářské práce bude tvořit kvalitativní výzkum formou 

polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi muži a čtyřmi ženami, kteří nyní pečují nebo 

v minulosti pečovali o svěřené dítě v rámci pěstounské péče. Výběr respondentů a 

respondentek budu realizovat prostřednictvím komunitních stránek a organizací. 

Myslím si, že po sehnání prvních osob do svého výzkumu využiji také metodu sněhové 

koule. Rozhovory budu nahrávat na diktafon, přepisovat a poté analyzovat metodou 

otevřeného kódování, případně také metodou narativní analýzy.  

Etické souvislosti zvažovaného projektu 

Žádných etických rizik v rámci realizace projektu si nejsem vědoma. Každý účastník 

výzkumu bude informován ohledně výzkumu, nahrávání rozhovoru a využití 

vytvořených dat z rozhovorů v informovaném souhlasu, který podepíše. Případné 

nesrovnalosti se budu snažit srozumitelně vysvětlit. Zveřejnění osobních údajů (jako 

například věk, počet svěřených dětí apod.) respondentů a respondentek v bakalářské 

práci bude záležet na naší vzájemné domluvě. Údaje, které nebudou chtít účastníci 

mého výzkumu zveřejnit, pečlivě anonymizuji. Informace z poskytnutých rozhovorů 

využiji pouze k akademické práci. Budou-li se v rozhovorech objevovat nespisovné 

výrazy, přepíši je do spisovného jazyka. V bakalářské práci zveřejním jen konkrétní 

úryvky z těchto rozhovorů.   
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připravenost projektu k tomu, aby mohl být předmětem diskuse v semináři, do kterého je 
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Příloha č. 1: Osnova rozhovoru  

 Témata Konkrétní otázky 

Biografie 

Motivace 

Z jakých důvodů jste se 

rozhodli s vaším partnerem 

pro vykonávání pěstounské 

péče? Co vás k tomu 

motivovalo?  

 

Proces rozhodování se 

Mohl/a byste mi krátce 

popsat, jak vypadal celý váš 

proces rozhodování se o 

pěstounské péče?   

Hrál některý z vás klíčovou 

roli při rozhodování se o 

pěstounské péči nebo jste se 

na rozhodnutí podíleli oba 

dva stejně?  

 

Začátky s dětmi 

Jak vypadaly vaše první dny 

s dětmi?  

Co bylo pro vás a pro děti na 

začátku nejtěžší? 

Podařilo se vám 

vytvořit/vybudovat si s dětmi 

vzájemnou důvěru? Pokud 

ano, jakým způsobem? 

Běžný den 

Jak vypadá váš běžný den?   

Jak nejčastěji trávíte čas s 

dětmi? 

 

Dělení rolí 

Máte nějakým způsobem 

v rámci rodiny a domácnosti 

rozděleny role? Kdo se o co 

stará?  

Jak jste se rozhodovali o tom, 

kdo co bude v rodině 

zastávat?  

 

Profesionalizace Finanční odměny 

Někteří lidé reagují negativně 

na představu, že by se mělo za 

péči v rodině platit, setkal/a 

jste se s tím někdy ve svém 

okolí? Proč myslíte, že lidé 

takto reagují? Mate pocit, že 

ostatní vnímají vaše 

pěstounství jako zaměstnání? 

Měli by podle vás pěstouni 

dostávat finanční odměny? 

Pokud ano, proč je to podle 

vás správné? 

Myslíte si, že jsou 

poskytované odměny za 

vykonávání pěstounství 
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dostačující? / Máte pocit, že 

je tato práce dostatečně 

finančně ohodnocena? 

Máte pocit, že finanční 

odměny náleží oběma z vás 

nebo si je podle vás jeden 

„zaslouží“ více? Proč 

myslíte? 

Je vůbec správné, že finanční 

odměny oficiálně přísluší jen 

jednomu z partnerů pěstounů? 

Účast na seminářích 

Myslíte si, že jsou pro vás 

pravidelné semináře 

přínosné? Pokud ano, jak? 

V čem vám zatím semináře 

pomohli? Myslíte, že jsou 

přínosné oběma stejně nebo 

některému z vás pomohli 

více? Proč?  

Účastníte se nějakých 

seminářů nad rámec těch 

povinných? Pokud ano, proč, 

jakých a jak Vám zatím 

pomohli?  

Je podle vás vzdělávání 

pěstounů důležité? Proč by se 

měli pěstouni vůbec průběžně 

edukovat?  

Srovnání s předchozím 

zaměstnáním 

Jak byste srovnal/a vaše 

pěstounství s předchozím 

zaměstnáním? Pokud je to 

vůbec možné.  

 

 

Přístup k biologickým 

rodičům 

Udržujete s biologickými 

rodiči dětí pravidelné 

kontakty?  

Je podle vás kontakt dětí 

s jejich biologickými rodiči 

důležitý? Pokud ano, v čem?  

Připouštíte si, že může dítě 

z vaší rodiny odejít, například 

ke svým biologickým 

rodičům? Pokud ano, jak se 

s tím vyrovnáváte?  

Přístup k problémům 

dětí 

Myslíte si, že vaše svěřené 

děti vyžadují nějaký specifický 

přístup?  

Vyskytly se u dětí nějaké 

problémy?  

Pokud ano, jak jste různé 

problémy, které se u dětí 

vyskytly, řešili?  

Z čeho si myslíte, že tyto 
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problémy pramení?  

Myslíte si, že se vám někdy 

podaří je překonat?  

Sociální podpora 

pěstounů 

Je podle vás sociální podpora 

a zázemí pěstounům 

(doprovodné organizace) 

dostatečné? Pokud ne, 

v jakých aspektech byste 

přivítal/a větší podporu?   

S čím vám sociální pracovníci 

a doprovodné organizace 

přesně pomáhají?  

 

Zhodnocení vlastních 

schopností  

Myslíte si, že zvládáte dobře 

veškeré „rodičovské 

povinnosti“?  

Myslíte si, že jste „rodičovský 

typ“?  

Zvládá některé věci v péči o 

děti (a ve výchově) lépe váš 

partner/vaše partnerka? 

Pokud ano, které a z jakých 

důvodů je zvládá lépe 

on/ona?  

Zvládáte některé věci v péči o 

děti (a ve výchově) lépe 

naopak vy? Pokud ano, které 

a z jakých důvodů je zvládáte 

lépe vy?  

Jsou podle vás nějaké věci, 

které nemůžete jako rodiče 

pěstouni dětem poskytnout, 

nahradit? 

Profesionální pěstoun 

Jaké osobnostní 

charakteristiky by podle vás 

měl mít dobrý profesionální 

pěstoun nebo dobrá 

profesionální pěstounka? 

Myslíte si, že pro tuto 

„profesi“ mají lepší 

předpoklad muži nebo ženy 

nebo podle vás pohlaví 

nehraje roli? Proč si myslíte, 

že je žena/muž lepí pečující? 

Co podle vás tomu druhému 

pohlaví chybí, aby bylo v péči 

stejně dobré? 

Rozdíl oproti adopci 

Proč jste si vybrali 

pěstounskou péči místo 

adopce? 

V čem je podle vás pěstounská 

péče jiná? Je pěstounská péče 

v něčem lepší a v něčem 
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naopak horší oproti adopci? 

 

Rodičovství 

Vztah s dětmi 

Jaký si myslíte, že se vám 

s dětmi podařilo vybudovat 

vztah?  

Podařilo se vám vytvořit si 

s dětmi vzájemnou důvěru? 

Pokud ano, jakým způsobem?  

V jaké roli byste rád/a 

v budoucnosti figuroval/a 

v životě vašich svěřených 

dětí?  

Jak nejčastěji trávíte čas s 

dětmi?  

Měnil se v průběhu času nějak 

váš vztah s dětmi?  

Role úplnosti rodiny 

Dokážete si představit 

pěstounství bez vašeho 

partnera? Myslíte si, že byste 

se stal/a pěstounem i bez 

Vašeho partnera? 

Myslíte si, že je důležité být 

pěstounem v páru? Pokud 

ano, proč?  

V čem si myslíte, že je jiné 

vaše pěstounství oproti 

pěstounství lidí, kteří nejsou 

v páru?  

 

Výchova 

Jak přistupujete k výchově 

dětí? Jakým způsobem se 

snažíte děti vést?  

Mají na vaši výchovu vliv také 

například sociální 

pracovníci?  

Je některý z vás ten 

„hodnější“ a druhý ten 

„přísnější“? Pokud ano, proč 

si myslíte, že to tak je?  

Je některý z vás ve výchově 

dominantní nebo se snažíte se 

na výchově podílet 

rovnoměrně oba?  

Pohled okolí 

Jak se na vaše pěstounství 

dívá okolí? Vaše rodina, 

přátelé, známí a širší okolí?  

Jak se s tímto pohledem 

vyrovnáváte?  
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Srovnání s biologickým 

rodičovstvím (pokud 

mají biologické děti) 

Myslíte si, že ke svým 

biologickým dětem 

přistupujete stejně nebo jinak 

než ke svým svěřeným dětem? 

V jakých aspektech k nim 

případně přistupujete jinak?  

 

 

Osobní postoje 

Ústavní péče, kojenecké 

ústavy 

Jaký je váš pohled na ústavní 

péči obecně? 

A jak se díváte na kojenecké 

ústavy?  

Je pěstounská péče, rodinné 

zázemí pro děti lepší než péče 

ústavní? Pokud ano, v jakých 

všech aspektech má na děti 

pozitivní vliv? 

Je podle vás pokaždé 

náhradní rodinná péče lepší 

než ta ústavní? Pokud ne, 

v jakých případech?   

Proces přidělování dětí 

obecně 

Myslíte si, že je u nás proces 

přidělování dětí pěstounům 

dobře zvládnutý nebo byste na 

něm něco změnil/a?  

Mohl být ve vašem případě 

nějakým způsobem proces 

lepší?  

 

Názor na přechodné 

pěstounství 

Jak se díváte na přechodné 

pěstounství?  

Jak byste ho porovnal/a 

s dlouhodobým pěstounstvím? 

Je v nějakých aspektech podle 

Vás přechodné pěstounství 

horší než to dlouhodobé? 

Pokud ano, v jakých?  
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu 

 

Moc Vám děkuji za Vaši ochotu se zapojit do mého výzkumu k bakalářské práci, který 

se zaměřuje na pěstounskou péči. Rozhovor bude nahráván, pokud ovšem budete chtít, 

může být jeho nahrávání kdykoliv přerušeno. V případě, že nebudete chtít, nemusíte na 

jakoukoliv otázku odpovídat. Jaké informace mi sdělíte, je čistě na Vás.  

Rozhovor bude přepisován a poté analyzován. Přepis našeho rozhovoru bude sloužit 

výhradně ke studijním účelům do bakalářské práce. Výzkum je anonymní, takže Vaše 

jméno, osobní údaje ani jména, která v průběhu rozhovoru uvedete, nebudou nikde 

zveřejňovány. Úryvky z našeho rozhovoru se mohou objevit v samotné bakalářské 

práci, Vaše jméno ani žádné další osobní údaje se v nich ale v žádném případě 

vyskytovat nebudou.  

Kontaktní informace:  

Telefon: Číslo uvedeno pouze pro respondenty  

Email: 74555653@fsv.cuni.cz 

Datum rozhovoru: 

Jméno tazatelky:  

Podpis tazatelky:……………………………………… 

 

Vaše jméno: 

Váš podpis: ……………………………………… 

 


