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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak funguje systém hostitelské péče pro skupinu 

nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice, a zmapovat jeho hlavní přínosy a 

rizika. Teoretická část shrnuje základní charakteristiky hostitelské péče a popisuje, jaký má 

dle autorů odborné literatury tento institut smysl. Dále se teoretická část věnuje skupině 

nezletilých cizinců bez doprovodu a jejich situaci v ČR. Empirická část práce uvádí 

výsledky výzkumného šetření, které se uskutečnilo formou polostrukturovaných rozhovorů 

jednak s hostitelkami, jejichž rodiny hostitelskou péči nezletilým bez doprovodu poskytují, 

jednak s pracovníkem Organizace pro pomoc uprchlíkům, který usiluje o vytvoření 

systému doprovázení, poradenství a dalších prvků, jež by hostitelům zajistily potřebnou 

podporu a umožnily ošetření případných rizik.  

Z analýzy rozhovorů vyplývá, že tento systém je v současné době podrobně naplánován v 

rámci projektu zmíněné neziskové organizace a postupně se uskutečňují jednotlivé částí 

projektu. Z diskuze analýzy rozhovorů s odbornou literaturou je zřejmé, že hostitelé 

potřebují kvalitní přípravu i následnou podporu, vzhledem k tomu, že se s touto formou 

péče pojí určitá rizika a to jak pro nezletilé, tak pro hostitele samotné. Zároveň z analýzy 

jasně zaznívá, že pro obě strany znamená hostitelská péče významné obohacení, zejména 

díky navázání blízkého vztahu a možnosti poznávat cizí kulturu. 
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ABSTRACT 

The aim of the bachelor thesis is to find the principle of host care of unaccompanied 

foreigner minors in the Czech Republic and describe its main benefits and drawbacks. The 

theoretical part summarizes the main characteristics of host care and describes the main 

benefit according to the authors of field literature. The empirical part of the work presents 

the results of a research survey, which took place in the form of semi-structured interviews 

with hosts whose families provide care to unaccompanied minors, as well as with a refugee 

aid organization which seeks to create a system of accompaniment, counselling and other 

elements that provide the necessary support and enable the treatment of potential risks.  

The analysis of the interviews shows that this system is currently planned in detail within 

the project of the mentioned non-profit organization and the individual parts of the project 

are gradually being implemented. From the comparison of the analysis of interviews with 

the literature, it is clear that the hosts need quality preparation and subsequent support, 

given that this form of care involves certain risks, both for minors and for the hosts 

themselves. At the same time, it is clear from the analysis that for both parties, host care 

means significant enrichment, especially thanks to the establishment of a close relationship 

and the opportunity to get to know a foreign culture. 
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Úvod  

Téma své práce jsem zvolila ze dvou důvodů. V maturitní práci k ukončení studia na 

osmiletém gymnáziu jsem se zabývala náhradní rodinnou péčí a zaujaly mě nové, potažmo 

doplňkové formy náhradní péče, mezi něž hostitelská péče nepochybně patří. Chtěla jsem 

se proto i ve své bakalářské práci orientovat na tuto oblast. Zároveň mě osobně zajímá 

problematika uprchlíků a skupina uprchlických dětí. Hostitelská péče pro nezletilé bez 

doprovodu se tak stala pro mě velmi zajímavým propojením těchto dvou oblastí.  

Téma nezletilých uprchlíků je velmi aktuální, a to navzdory tomu, že Česká republika 

(oproti mnoha jiným evropským státům) prakticky žádné nepřijímá a ilegální cestou projde 

přes ČR ročně jen pár desítek nezletilých cizinců bez doprovodu. Je však možné (a věřím, 

že i velmi žádoucí), aby se tento přístup změnil a ČR zaujala zodpovědnější a lidštější 

postoj k nabízení pomoci potřebným, zvlášť dětem, byť se jedná o cizince.  

Pro nezletilé cizince bez doprovodu není v ČR zatím realizována náhradní rodinná péče, 

a děti tedy směřují do ústavních zařízení. Ve spojení s nízkým počtem příchozích do ČR 

lze však tuto neutěšenou situaci chápat jako možnost připravit kvalitní systém péče, aniž 

by se musely nastavovat procesy tzv. „za pochodu“ a pod tlakem přílivu většího množství 

dětí. Jedním z institutů, které mají takový potenciál, je právě hostitelská péče, jež může 

těmto dětem nabídnout alespoň občasný pobyt v rodinném prostředí a vytvoření sítě 

blízkých vztahů v nové zemi. V této práci se proto snažím zjistit, jak je zde systém 

hostitelské péče pro tuto skupinu nastaven, jaké přínosy a rizika s sebou nese. 

V teoretické části nejprve krátce shrnuji základní druhy náhradní výchovy a podrobněji 

pak popisuji institut hostitelské péče, jeho roli, přínosy a rizika. Následně se pokusím 

charakterizovat skupinu nezletilých bez doprovodu a jejich situaci po příchodu do ČR. 

V praktické části práce představím výzkumné šetření, jež proběhlo formou rozhovorů 

s hostiteli a zainteresovaným pracovníkem Organizace pro pomoc uprchlíkům. Dále 

shrnuji výsledky analýzy a získaná data diskutuji a srovnávám s teoretickými poznatky 

literatury. 
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1. Náhradní péče o dítě 

Možnost vyrůstat ve funkčním rodinném prostředí lze považovat za jeden ze základních 

předpokladů pro zdravý vývoj dítěte. Rodina dítěti od jeho narození naplňuje jeho tělesné, 

psychické, emocionální i sociální potřeby, vychovává je a umožňuje mu utvořit si zdravý 

vztah k sobě i okolnímu světu. Zkušenosti života v rodinném prostředí ovlivňují pak celý 

jeho další život. V některých případech však rodina není schopna svou roli dobře 

naplňovat a poskytovat dítěti potřebnou výchovu a péči. Tehdy je třeba pro dítě zajistit 

výchovu náhradní, a to buď skrze formu náhradní rodinné péče (NRP) nebo ústavní 

výchovy (ÚV).   

1.1. Náhradní rodinná péče 

Náhradní rodinná péče je považovaná za preferovanou variantu náhradní péče, protože 

umožňuje dítěti vyrůstat v rodinném prostředí, jež je pro zdravý vývoj vhodnější než péče 

ústavní: „Dítě dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí má právo na 

zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem. Státy zabezpečují takovému dítěti 

primárně náhradní rodinnou péči. Vzhledem k prokázanému negativnímu dopadu 

institucionální péče na vývoj dětí by se měla využívat pouze v případech, kdy se jeví jako 

vysloveně vhodné, nezbytné a konstruktivní řešení pro konkrétní dítě a v souladu s jeho 

zájmy.“ (Národní strategie ochrany práv dětí, 2012, str. 17) 

Pod náhradní rodinnou péči řadíme osvojení, pěstounskou péči (PP), pěstounskou péči na 

přechodnou dobu (PPPD), poručenskou péči a svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby.   

1.1.1. Osvojení  

Osvojení je forma NRP přístupná dětem, které jsou tzv. právně volné, buď tedy k osvojení 

jeho biologičtí rodiče udělili souhlas, nebo projevili dlouhodobý nezájem o dítě. 

Osvojením zaniká právní vztah s biologickou rodinou a vzniká příbuzenský vztah mezi 

osvojiteli a dítětem, osvojitelé tak nabývají k dítěti veškerá rodičovská práva a povinnosti 

(Gabriel & Novák, 2008). 

1.1.2. Pěstounská péče  

Pěstounská péče je variantou NRP pro děti, které právně volné nejsou, dle zákona 89/2012 

Sb. má přednost před péčí ústavní. Pěstouni o dítě osobně pečují a vychovávají je, 
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zákonnými zástupci však zůstávají biologičtí rodiče dítěte a pěstouni mohou dítě 

zastupovat jen v běžných věcech. Vztah dítěte s vlastní rodinou nezaniká, rodiče mají 

právo dítě vídat. PP by měla ideálně sloužit jako přechodná forma péče o dítě po dobu, kdy 

se rodina snaží urovnat své poměry, aby se mohlo dítě do rodiny vrátit. Pokud toto možné 

není, funguje jako dlouhodobá péče o dítě. Není-li PP zrušena ze závažných důvodů, 

zaniká zletilostí dítěte. Stát zajišťuje finanční příspěvek pěstounům pomocí pěstounských 

dávek, v ČR mohou pěstouni čerpat podporu také ze strany neziskových organizací ve 

formě rozmanitých služeb (např. poradenství, vzdělávání, doprovázení, skupinová 

setkávání, respitní péče atd.) (Sychrová, 2015). 

1.1.3. Pěstounská péče na přechodnou dobu 

Zvláštní variantou PP, která se vydělila od „klasické“ PP, je pěstounská péče na 

přechodnou dobu. Je určena pro děti, u nichž je předpoklad brzkého návratu do rodiny, či 

nalezení jiného vhodného dlouhodobějšího řešení (osvojení či PP), proto je délka této péče 

omezena na jeden rok. Na pěstouny jsou zde kladeny větší požadavky nenavazovat dítě na 

sebe vztahem dlouhodobějšího charakteru, proto i příprava pěstounů na výkon této péče je 

delší (Sychrová, 2015). 

1.1.4. Poručenství 

Formy poručenství se využívá v případech, kdy rodiče nejsou schopni plně naplňovat své 

rodičovské povinnosti. Poručník vykonává práva a povinnosti rodičovské zodpovědnosti, 

na rozdíl od rodičů však k dítěti nemá vyživovací povinnost. Soud obvykle určí 

poručníkem osobu, jíž vyberou rodiče, případně vybere někoho z okruhu blízkých dítěte. 

Poručník je po dobu výkonu své péče pod dohledem soudu (Sychrová, 2015). 

1.1.5. Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby 

V případě, že nelze dítěti zajistit osobní péči poručníka, může být svěřeno do péče jiné 

fyzické osoby, která bude dle § 954 zákona 89/2012 Sb. „skýtat záruky řádné péče, mít 

bydliště na území České republiky a souhlasit se svěřením dítěte do osobní péče“. Obvykle 

se této formy využívá, je-li v okruhu blízkých osob rodiny někdo, kdo je ochoten se dítěte 

ujmout, této osobě je pak dána přednost. Rozsah práv a povinností pečující osoby určí soud 

(Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
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1.2. Ústavní výchova 

Ač by se v prvé řadě měla pro dítě hledat možnost umístění v náhradní rodině, řada dětí se 

z různých důvodů do náhradní rodinné péče nedostane. Stát pro tyto děti zajišťuje výchovu 

v síti ústavních zařízení: 

„Ústavní výchova probíhá v České republice buď ve zdravotnických zařízeních (kojenecké 

ústavy, dětské domovy pro děti do tří let), školských zařízeních (dětské domovy, dětské 

domovy se školou, diagnostické ústavy, výchovné ústavy) nebo v sociálních institucích.“ 

(Sychrová, 2015, str. 8)  

Dle národní strategie péče o ohrožené děti (schválena roku 2012) je jedním z hlavních cílů 

v oblasti ochrany práv dětí v ČR zajistit dětem právo na rodinnou péči a mezi dílčími cíli 

dále uvádí deinstitucionalizaci systému náhradní péče a podporu náhradní rodinné péče. 

Ačkoli se situace v ČR v posledních letech k těmto cílům posouvá, stále je pro velké 

množství dětí umístění do NRP v praxi nepřístupné. Menší šanci mají především děti 

starší, větší sourozenecké skupiny, děti se zdravotním postižením a děti jiného etnika. 

V situaci, kdy těmto dětem systém náhradní péče neumožňuje vyrůstat v rodinném 

prostředí, nabízí se jako alespoň částečné řešení specifická forma pomoci, totiž péče 

hostitelská. 
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2. Hostitelská péče  

Zdrojů, které se zabývají hostitelskou péčí, je dosud skutečně nemnoho, v několika málo 

publikacích je tématu věnována vždy jen jedna krátká kapitola. Jediná odborná publikace, 

která se věnuje výhradně hostitelské péči, je odborná metodika Hostitelská péče a příprava 

k ní Michaely Blahutové a Dagmar Zezulové z roku 2011, proto v této části vycházím 

především z ní. 

2.1. Vymezení a význam hostitelské péče 

Hostitelskou péčí se míní opakované návštěvy dítěte v rodině, která je ochotná na některé 

víkendy, svátky nebo část prázdnin přibrat dítě do své rodiny jako hosta. Dítě tak má 

možnost získat vlastní zkušenost s fungováním rodiny a vztahů v ní, navázat citovou vazbu 

s hostiteli jakožto blízkými osobami, rozšířit svou sociální síť o další vztahy a získat místo, 

kde o ně bude projevován individuální zájem. 

 „Dítě v běžné rodině má kromě vztahu ke svým rodičům ještě mnoho vztahů dalších. 

K prarodičům, tetám a strýcům, známým rodičů. Běžně tráví s těmito lidmi od určitého 

věku část svých volných dní a jeho sociální síť je široká a pestrá. Děti z dětského domova 

jsou většinou o tuto šíři vztahů ochuzeny, přitom by ji velmi potřebovaly“ (Blahutová & 

Zezulová, 2011, str. 29). 

Děti v ústavní výchově mají menší šanci přirozeně navázat vztahy s širším okruhem 

blízkých osob a hostitelská péče je možností, jak tento hendikep překročit. Za základ 

hostitelské péče lze pokládat vytvoření vztahu dítěte s blízkou osobou, respektive osobami 

– s hostiteli. Dítěti se otevírá možnost vybudovat si stabilní vztah, který pro ně může být 

zdrojem pomoci a podpory v řadě oblastí jeho života a který mu může být oporou nejen 

v době umístění v ústavní výchově, nýbrž i po opuštění zařízení. 

2.2. Plánovaná a spontánní HP  

Blahutová a Zezulová rozlišují dva základní typy hostitelské péče: plánovanou a spontánní. 

Toto rozdělení odvisí od toho, zda se vztah dítěte s hostiteli vyvíjel záměrně za účelem 

vzniku hostitelské péče, či byl vztah navázán do značné míry náhodně a následně kontakt 

hostitelů s dítětem přerostl do podoby hostitelské péče. Ač mají obě varianty své pro 

a proti, jako preferovaná se dnes jeví plánovaná hostitelská péče, kde je kladen důraz na 
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přípravu zúčastněných stran, jež je zásadní k předcházení případným rizikům (Blahutová 

& Zezulová, 2011). 

2.3. Děti v HP  

Obecně můžeme říci, že hostitelská péče je určená pro děti, které se nachází v zařízeních 

ústavní výchovy. Ovšem děti, na něž tato forma péče nejvíce míří a pro které má potenciál 

být nejvýznamnějším přínosem, jsou ty, jež mají obecně nižší šanci ústavní výchovu 

opustit a dostat se do náhradní rodinné péče. Jedná se tedy především o děti starší, děti 

jiného etnika a děti z větších sourozeneckých skupin. 

Zásadním předpokladem k vstupu do HP je zralost dítěte. U hostitelské péče je důležité, 

aby dítě rozumělo, do jakého vztahu vstupuje, že u hostitelů bude trávit jen omezený čas 

a hostitelé pro ně nejsou a nemají být náhradními rodiči. Toto zdůrazňuje například 

Kubíčková: „Zároveň je to však nabídka jen pro děti, které jsou si vzhledem ke svému věku 

a zkušenostem schopny uvědomit, že jde jen o přechodnou a krátkodobou péči.“ 

(Kubíčková, 2011, str. 72–73) U příliš malých dětí je vysoké riziko, že toto nedovedou 

pochopit a od hostitelů budou mít nereálná očekávání, což může následně vést k zmatení 

a zklamání dítěte. V odborné metodice se proto doporučuje uvažovat o hostitelské péči až 

od šesti let věku dítěte a v případě mladších dětí omezit kontakt na návštěvy dítěte 

v zařízení. 

2.4. Hostitelé  

Hostitelé jsou dobrovolníci z řad veřejnosti, kteří chtějí nabídnout svůj čas, zájem, energii 

a finanční prostředky dítěti, které se nachází v ústavní péči. Ač se v literatuře mluví často 

o návštěvách v hostitelské rodině, hostitelem se může stát i pár či jednotlivec. 

Pokud jde o roli, jíž hostitelé zaujímají vůči dítěti, Gabriel a Novák (2008) zdůrazňují, že 

se nejedná a nemá jednat o vztah rodič – dítě. Vzhledem k omezenému prostoru pro 

kontakt s dítětem nemohou totiž hostitelé tuto roli dostatečně naplňovat. Jako vhodnější 

doporučují autoři roli strýce a tety, tedy vztah podobný přirozeně vzniklým známostem, jež 

spontánně navazují děti z běžných rodin k osobám z okruhu širší rodiny a známých. Toto 

„omezení“ klade na hostitele nemalý nárok upozadit své potřeby a nenavazovat na sebe 

dítě vztahem přesahujícím hranice hostitelské péče. Zásadní roli zde hraje motivace 
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hostitelů – zda chtějí péči poskytovat, aby skutečně prospěli dítěti, nebo spíše aby 

uspokojovali své rodičovské potřeby. 

2.5. Problém legislativního ukotvení  

Termín hostitelská péče v naší legislativě nenajdeme. Oporu má tato forma péče pouze 

v zákoně 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, konkrétně v paragrafu 30 „Pobyt 

dítěte mimo ústav“. Dle tohoto paragrafu může dítě pobývat u jiných fyzických osob než 

rodičů až po dobu 30 kalendářních dnů, přičemž může být tato doba prodloužena se 

souhlasem obce s rozšířenou působností.  

U autorů, kteří se zabývají hostitelskou péčí (Blahutová & Zezulová, 2011; Gabriel & 

Novák, 2008; Kubíčková, 2011), jsem k tématu legislativního ukotvení zaznamenala 

vesměs kritické názory a upozornění, že právní úprava hostitelské péče je nedostačující. 

Kritika se týká zejména nejasné podmínky odborného posouzení hostitelů:  

 „Pro účely vydání souhlasu může obecní úřad obce s rozšířenou působností požádat 

krajský úřad o odborné posouzení fyzické osoby jiné než rodiče, u níž má dítě pobývat. Pro 

odborné posouzení platí § 27 přiměřeně.“ (§ 30 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí) 

Zmíněný paragraf 27 vymezuje odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a 

pěstounské péče, posouzení budoucích hostitelů by se tedy mělo řídit dle odpovídajících 

podmínek. Z uvedené formulace však jednak vyplývá, že posouzení může, ale nemusí být 

provedeno, a zároveň není jasné, co znamená, že má být realizováno „přiměřeně“. Jelikož 

není stanovený dostatečně jasný a jednotný postup, praxe plnění podmínek, kterou 

zaznamenala nezisková organizace Děti patří domů, se pak variuje od pouhého ověření 

bezúhonnosti po zdlouhavé a velmi podrobné posouzení určené primárně k posuzování 

pěstounů či osvojitelů. Obě varianty jsou ovšem potenciálně rizikové. Nedostatečné 

prověření hostitelů zvyšuje riziko ohrožení dítěte patologickou osobností hostitele, na 

druhou stranu neúměrně náročné posuzování, odpovídající prověření k pěstounské péči či 

osvojení, může hostitele demotivovat či odradit úplně.  (Blahutová & Zezulová, 2011) 

S podmínkami prověření zájemců o hostitelskou péči souvisí další nedostatek, totiž že 

v zákoně chybí jakékoli vymezení, jakou přípravu by měli žadatelé absolvovat. Ačkoli se 
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situace za poslední roky posouvá (například díky iniciativě neziskové organizace Děti patří 

domů, jež nabízí přípravy hostitelů, vydala odbornou metodiku apod.), příprava na 

hostitelskou péči se v praxi liší případ od případu a záleží na konkrétním dětském domově, 

pracovnících OSPOD i vlastní aktivitě a zájmu hostitelů. (Blahutová & Zezulová, 2011) 

2.6. Proces vzniku HP  

Proces hostitelské péče shrnuji na základě praxe již zmíněné neziskové organizace Děti 

patří domů, popsané v odborné metodice Hostitelská péče a příprava k ní. Samozřejmě se 

proces HP může případ od případu lišit pořadím, ve kterém žadatelé prochází jednotlivými 

částmi, rozsahem a náročností podmínek i tím, zda hostitelé procesem prochází sami, nebo 

využijí pomoc neziskové organizace. Ať se jedná o jakoukoli variantu, můžeme zde nalézt 

několik styčných bodů, které žadatelé musí či by správně měli absolvovat:  

2.6.1. Schválení hostitelů k HP 

Pobyt mimo ústav povoluje dítěti ředitel daného zařízení, ovšem až na základě písemného 

souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zájemci, kteří chtějí nabídnout 

některému dítěti hostitelskou péči, se proto musí na tento úřad obrátit (konkrétně na odbor 

náhradní rodinné péče). Zde podají žádost o schválení k hostitelské péči a následně splní 

podmínky, jež jim sociální pracovnice určí. Jak jsem zmiňovala výše, rozsah podmínek se 

může na jednotlivých pracovištích významně lišit. Obvykle je však třeba výpis z trestního 

rejstříku, pohovor pracovnice OSPOD s žadateli a šetření v jejich domácnosti, případně 

i odborné posouzení (psychologické vyšetření). Rodičovský souhlas k hostitelské péči je 

třeba jen v případě, že bylo dítě do zařízení umístěno na žádost rodičů. Proces schválení 

žadatelů trvá obvykle 2-3 měsíce. 

2.6.2. Příprava hostitelů 

Dalším důležitým bodem je příprava hostitelů, kterou mohou poskytnout jednotliví aktéři 

procesu: „Přípravy budoucích hostitelů může realizovat nezisková organizace s pověřením 

k sociálně právní ochraně dětí (aby následně mohla zacházet s informacemi o konkrétních 

dětech), dále dětský domov či případně sociální pracovnice OSPOD.“ (Blahutová & 

Zezulová, 2011, str. 41) Příprava má mít dvě základní části: obecnou a konkrétní. Obecná 

část se zaměřuje na předání informací o hostitelské péči a o dětech z ústavní výchovy, dále 
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o podmínkách k vzniku hostitelské péče a je určena také ke zjištění motivace, očekávání 

a zkušeností žadatelů. Konkrétní příprava pak zahrnuje informace o vytipovaném dítěti 

a plánování kontaktu.  

2.6.3. Příprava vychovatelů, dítěte a určení garanta 

Dále je třeba kontaktovat ředitele dětského domova, domluvit se s ním na vytipování dítěte 

a konkrétní realizaci hostitelské péče. Měla by proběhnout příprava vychovatelů dítěte 

a určení garanta hostitelské péče. Garantem bývá kmenový vychovatel dítěte, který pak 

komunikuje s hostiteli i pracovnicí OSPOD, odpovídá na dotazy a řeší případné problémy. 

Neopominutelným bodem je i příprava samotného dítěte, jež by se měla zaměřit zejména 

na to, aby dítě v rámci svých možností rozumělo výhodám i limitům této péče, mělo od 

hostitelů realistická očekávání a mohlo se samo rozhodnout, zda do ní chce vstoupit.  

2.6.4. Nastavení komunikace a první schůzka 

Zařízení se s hostiteli domluví na způsobu komunikace (komunikačním kanálem bývá 

email či telefonický kontakt) a připraví plán první schůzky. Pakliže první setkání proběhne 

úspěšně a dítě i hostitelé souhlasí s pokračováním kontaktu, vytvoří se následně plán 

dalších schůzek. Zprvu se doporučuje realizovat schůzky přes den a s návštěvou u hostitelů 

doma a přespáním počkat, až si dítě na hostitele zvykne. 

2.7. Problémy a rizika související s HP 

Obecně můžeme říci, že základním problémem hostitelské péče je její nedostatečné 

ukotvení jak v českém právním systému, tak v povědomí laické a bohužel i odborné 

veřejnosti co do jejích přínosů a možností. Z těchto nedostatků pak vyplývají další 

problémy, na něž nasedají rizika s hostitelskou péčí spojovaná. 

Nedostatečné právní ukotvení se týká jednak určení podmínek kladených na hostitele, 

jednak jejich přípravy. Nejasné či nedostatečné zadání podmínek k prověření hostitelů 

může vzbuzovat nejistotu a obavy ze svěření dítěte do rukou potenciálně nevhodným či 

dokonce osobnostně patologickým hostitelům, případně obavu ze zneužití HP k navázání 

dítěte a tím následně vynucení vzniku PP. Absence právně ukotvené povinnosti hostitelů 

absolvovat přípravu k hostitelské péči vede zřejmě k tomu, že v praxi k řádné přípravě 

nedochází vždy. Nedostatečná příprava s sebou pak přináší řadu dalších rizik:  
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Jednak je tu riziko zklamání dítěte (případně hostitelů, pracovníků dětského domova či 

OSPOD) na základě nenaplněných očekávání, která si jednotlivé strany vytváří (např. pro 

nezralost dítěte).  Nejsou-li naplňována očekávání některého z aktérů, vzniká pak frustrace, 

jež může vést od nespokojenosti s průběhem péče až k jejímu předčasnému ukončení. 

Vytvoření nereálných představ o hostitelské péči bývá zapříčiněno právě chybějící či 

nekvalitní přípravou. (Blahutová & Zezulová, 2011) 

Dalším problémem je náročnost této péče, která klade na hostitele nemalé nároky. Jednak 

sama péče o děti z ústavní výchovy je v mnoha směrech obtížná, zejména pro deprivační 

projevy, případně další specifika dětí (jiné etnikum, nějaký typ poruchy či postižení apod.). 

Dále je zde požadavek, aby hostitelé dodržovali hranice vztahu hostitel–dítě, což může být 

v rozporu s vlastními rodičovskými tendencemi i přáním dítěte. Je proto potřeba dobrá 

osobnostní i odborná připravenost a způsobilost hostitelů a spolupráce s odborníky. 

(Kubíčková, 2011) 

Kromě těchto rizik může docházet k nevhodnému zacházení s hostitelskou péčí nebo 

k jejímu ukončení z rozličných důvodů na straně dítěte či jeho biologické rodiny (např. 

snaha dítěte finančně vysávat hostitele vyžadováním dárků či zábav; tlak na ukončení péče 

biologickou rodinou ze strachu z příliš silného pouta mezi dítětem a hostiteli apod.). 

(Blahutová & Zezulová, 2011) 

Z nedostatečného povědomí o hostitelské péči mezi laickou veřejností vyplývá nedostatek 

hostitelských rodin a možná také neporozumění, s nímž se někteří hostitelé ve svém okolí 

setkávají. Z nedostatečné informovanosti odborné veřejnosti, případně jednostranné 

zkušenosti s nezdařenou praxí, zase vyplývají obavy a negativní postoje některých 

pracovníků k hostitelské péči, což může následně ztěžovat komunikaci a úsilí žadatelů stát 

se hostiteli. (Blahutová & Zezulová, 2011) 

2.8. Přínosy hostitelské péče 

Blahutová a Zezulová (2011) vypočítávají řadu přínosů pro děti, jimž je HP poskytována, 

pro hostitele, dětský domov, původní rodinu dítěte i pro stát. Vzhledem k rozsahu práce se 

zaměřím především na přínosy pro dítě a v krátkosti shrnu přínosy pro hostitele. 
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2.8.1. Přínosy pro děti 

Mezi nejčastěji uváděné přínosy patří zmírnění psychické deprivace (která je u dětí 

v ústavní výchově typicky přítomná) skrze vytvoření pevného vztahu k blízkým osobám. 

Navíc v případě, že vztah přetrvá, mohou hostitelé zůstat pro dítě důležitým zdrojem 

podpory a pomoci i při jeho odchodu ze zařízení a v dospělosti. A okruh vztahů se 

samozřejmě nemusí omezit jen na vlastní hostitelskou rodinu, dítě se může seznámit 

i s širším příbuzenstvem hostitelů, s jejich přáteli a známými.  

Dalším významným přínosem je nepochybně možnost z první ruky zažít a okoukat (byť 

v omezeném rozsahu), jak vypadá a co s sebou přináší funkční rodinné prostředí, jež 

některé děti ve své biologické rodině neměly možnost zažít. Kubíčková uvádí, že 

hostitelská péče dítěti umožní „větší kontakt s běžným způsobem života v rodinném 

prostředí, zejména v oblasti emocionálních vztahů, komunikace, rozdělení a plnění rolí 

a povinností spojených s rodinným soužitím. Dospívající jedinec má příležitost si osvojit, 

respektive vnímat nedílné součásti fungující rodiny, jako je zdravý hodnotový systém, 

vzájemný respekt, pomoc a podpora mezi jednotlivými členy rodinné soustavy, ale také 

běžné denní aktivity, jako je péče o domácnost, nákupy, hospodaření s penězi apod.“ 

(Kubíčková, 2011, str. 75) 

Kromě těchto nejčastěji zmiňovaných přínosů, upozorňují Blahutová a Zezulová v odborné 

metodice také na hojivý dopad, jaký má dobrý vztah s dospělými hostiteli na mnohdy 

pochroumanou důvěru dítěte v dospělé osoby obecně. Hostitelskou péči vidí autorky také 

jako příležitost ke zvýšení důvěry dítěte ve vlastní schopnosti skrze zkušenost s oceněním 

a pochvalou od hostitelů. Nezanedbatelný význam má hostitelská péče i jako dobrá náplň 

volného času, který by dítě mohlo jinak trávit navazováním rizikových vztahů 

a potenciálně problémovými aktivitami.  

2.8.2. Přínosy pro hostitele 

Ačkoli hostitelé jsou zde ti, kteří primárně dávají, je přirozené, že podobně jako jiné 

vztahy, i hostitelská péče funguje do značné míry oboustranně. V odborné metodice 

popsaly autorky přínosy, které uvedli hostitelé, s nimiž organizace Děti patří domů 

spolupracovala. Pro ilustraci shrnuji pouze výčet přínosů: dobrý pocit, z možnosti pomoci 

druhému a zažít něčí proměnu; uvědomění si cennosti vlastní rodiny; nový rozměr života; 
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vaše vlastní děti se naučí přijímat i děti ze sociálně slabého prostředí, případně etnické 

menšiny apod.; přátelství. (Blahutová & Zezulová, 2011, str. 15–16) 

2.9. Limity HP a její pozice v systému náhradní péče o dítě 

Ač má hostitelská péče nepochybně řadu přínosů, je třeba mít na paměti, že tato forma 

péče nesmí být brána za rovnocennou variantu náhradní rodinné péče a vznik hostitelské 

péče by neměl být důvodem k ukončení snahy umístit dítě do náhradní rodiny. Jedná se 

spíše o doplňkovou formu k hlavnímu proudu náhradní výchovy. Formu, která může mírnit 

či částečně kompenzovat nejpalčivější nedostatky ústavní výchovy, nemůže však 

obsáhnout veškeré přínosy života v rodinném prostředí. (Gabriel & Novák, 2008) 

Tato „omezenost“ hostitelské péče je výhodou i nevýhodou zároveň. Na jednu stranu má 

hostitelská péče jasné hranice (co do množství času i typu vztahu) a hostitelé i dítě se musí 

s těmito omezeními smířit. Na limity hostitelské péče však lze pohlížet i pozitivně. 

Zezulová poznamenává, že představa, že všechny děti v ústavní výchově prahnou po 

pěstounské péči, není úplně pravdivá. Některé děti např. mohou mít z tak velkého kroku, 

jakým je odchod do pěstounské péče, značné obavy, kvůli nimž tuto formu rovnou 

odmítají. Hostitelská péče se pak nabízí jako způsob, jak tyto obavy snížit pozvolnějším 

přivykáním na život mimo ústavní prostředí, než jaký nabízí jednorázový odchod do 

pěstounské rodiny. (Zezulová, 2012) 

Kromě toho se Česká republika potýká s neveselou realitou nedostatku pěstounů. 

Hostitelskou péči pak můžeme vnímat také jako lehčí formu, do níž se mohou zapojit 

rodiny, které by se „neodvážily“ angažovat v náročnější pěstounské péči, ale přesto chtějí 

dětem nějak přispět, a jejichž ochota by jinak mohla zůstat nevyužitá. 
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3. Nezletilí bez doprovodu 

Vedle českých dětí se v ČR v ústavní péči nachází i malá skupinka dospívajících cizinců, 

tzv. nezletilých bez doprovodu (dále též NBD). Na následujících stránkách se pokusím 

popsat, kdo jsou nezletilí bez doprovodu, v jaké jsou zde situaci a jaká péče se jim v ČR 

nabízí. Tím také doufám v teorii nastínit, jaký smysl může mít pro tuto skupinu právě 

nabídka hostitelská péče. 

3.1. Definice NBD 

V českém právním systému nalezneme definici nezletilých bez doprovodu v zákoně 

č. 325/1999 Sb., o azylu: „osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu 

zletilé osoby mající ji v péči, a to po takovou dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči 

takovéto osoby; nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí i osoba mladší 18 let, která 

byla ponechána bez doprovodu poté, co přicestovala na území.“ (§ 2 zákona č. 325/1999 

Sb., o azylu)  

Tato definice se ovšem vztahuje pouze na nezletilé žadatele o azyl, ostatní nezletilé cizince 

bez doprovodu ošetřuje Zákon 326/1999 o pobytu cizinců na území České republiky. 

Definice se však sobě podobají, a co považuji za důležité pro tuto práci, v obou nalezneme 

tři zásadní body, které nám podávají důležitou informaci o postavení této skupiny: jsou na 

území cizí země, jsou nezletilí a nemají dospělého zástupce, který by jim poskytoval 

potřebnou ochranu a péči. 

Uvedené definice nicméně nerozlišují mezi dětmi, které na území ČR přicestují ze země 

patřící do Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska a dětmi třetích 

zemí, na něž cílí zájem Organizace pro pomoc uprchlíkům a kteří tvoří převážnou část 

klientů Zařízení pro děti – cizince (dále též „ZDC“), a tedy klienty hostitelské péče, jíž se 

v této práci zabývám. 

Rozlišení dětí z třetích zemí a dětí s občanstvím EU (a vyjmenovaných zemí) je důležité 

kvůli odlišné situaci, v níž se po příchodu do ČR nacházejí. Aniž bych chtěla zlehčovat 

situaci nezletilého bez doprovodu evropského původu, děti ze třetích zemí mají výchozí 

podmínky v lecčems těžší. Kromě jazykové bariéry, kterou řeší obě skupiny, musí se děti 

třetích zemí navíc vyrovnat s životem v odlišné kultuře, s neznalostí norem, hodnot 
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a informací o dané společnosti a jejím fungování, se statusem uprchlíka, jež s sebou nese 

negativní postoje většinové společnosti. I samotná cesta do ČR se u těchto dvou skupin 

výrazně liší (více viz kapitola Situace NBD - extrémní zranitelnost). Děti s občanstvím EU 

bývají také v řádu několika měsíců navráceny do země původu, proto navazování vazeb 

s hostitelskou rodinou by s vidinou brzkého přetrhání nebylo vhodné. Mimo to případy 

uskutečněné hostitelské péče pro NBD se týkají právě dětí třetích zemí. Z těchto důvodů se 

budu při charakteristice nezletilých bez doprovodu zaměřovat především na skupinu dětí 

z třetích zemí a nadále tedy budu používat pojem NBD s tímto zřetelem.
1
  

3.2. Legislativa 

Základními zákony týkajícími se NBD v ČR jsou výše zmíněný zákon o pobytu cizinců, 

zabývající se vstupem a pobytem cizinců na území ČR, a zákon o azylu, který ošetřuje 

poskytnutí mezinárodní ochrany cizincům. Oba zákony se vedle dospělých cizinců vztahují 

i na nezletilé. Dále se nezletilých bez doprovodu týká Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, který garantuje sociálně-právní ochranu i dětem-cizincům. 

Umístění těchto dětí v zařízení ústavní výchovy pak zajišťuje zákon 109/2002 Sb., který 

v paragrafu 2 uvádí: „Zařízení poskytují péči rovněž dětem, které nejsou občany České 

republiky a splňují podmínky stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí“ (§ 2 

zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonů). Na mezinárodní úrovni garantují práva dětem také Úmluva o právech dítěte 

a samozřejmě Listina základních práv a svobod. 

3.3. Demografické údaje o NBD v ČR 

Zcela přesný údaj o počtu všech nezletilých bez doprovodu na území České republiky 

nikde nenalezneme, protože část těchto dětí české úřady nezachytí a pro část NBD není 

Česká republika cílovou destinací: „Mnozí pokračují v cestě do dalších zemí za svými 

příbuznými, známými, za svou etnickou komunitou, jiní za vidinou výdělku. Někteří se 

rozhodli v ČR zůstat a žít zde a případně pracovat ilegálně. Kolik nezletilých bez 

                                                 
1
MPSV vymezuje občany třetí země je občany států, které nejsou členy EU ani Islandu, Lichtenštejnska, 

Norska či Švýcarska (https://www.mvcr.cz/clanek/kdo-je-obcan-treti-zeme.aspx) 



 

23 

doprovodu se tak ve skutečnosti v současné době v ČR nachází, nelze přesně určit.“ 

(Šafrová & Krištof, 2010, str. 17) 

Oproti řadě jiných evropských států je nicméně počet NBD v ČR velmi nízký a pohybuje 

se v řádu desítek. Údaje o nezletilých bez doprovodu registruje jednak Zařízení pro děti – 

cizince, kde je většina NBD aspoň na čas umístěna. Výroční zpráva ZDC uvádí, že ve 

školním roce 2018/2019 se v zařízení nacházelo 27 nezletilých cizinců bez doprovodu ze 

třetích zemí, z toho naprostá většina jsou chlapci nad 15 let věku.  

 Další subjekt, který počty příchozích sleduje, je Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

(UMPOD). Údaje získává OSPOD, který má nahlásit kontakt s NBD, ne vždy se tak však 

děje, a informace o počtu tedy nejsou úplné. Organizace pro pomoc uprchlíkům vytvořila 

statistiku (viz příloha 7), kde jsou k počtu nezletilých bez doprovodu v Zařízení pro děti – 

cizince přičteni ti nezletilí, které zaznamenal UMPOD, ale nebyli do ZDC umístěni. 

Zároveň je však do celkového počtu NBD započítáno i několik nezletilých, kteří mají 

státní občanství EU a bývají během několika měsíců navráceni do vlasti, a nejde tedy 

o klasické NBD v pojetí OPU.  

V roce 2015 tak dle zmíněné statistiky přišlo do ČR celkem 140 nezletilých bez 

doprovodu, v roce 2016 jich bylo již pouze 53, další rok 41 nově příchozích a v roce 2018 

byl zaznamenán příchod 37 NBD. Děti přichází především z Afghánistánu, Sýrie, Iráku. 

Zároveň ovšem značná část z nich v ČR nezůstane (analýza OPU uvádí, že v prvních dvou 

letech opustila ČR většina NBD; z dětí, které přišly v roce 2017, zůstala asi polovina; 

v roce 2018 utekla přibližně jedna třetina z celkového počtu). 

3.4. Důvody příchodu do ČR  

Důvody k odchodu nezletilých ze země původu a jejich směřování do České republiky 

rozdělím pro přehlednost do dvou základních skupin. Jedná se však o dělení do jisté míry 

umělé, jelikož důvody k opuštění země se mnohdy prolínají a vyskytuje se jich často 

vícero současně.  

První skupinu můžeme zařadit pod hlavičku „ekonomické důvody“. Tyto děti vyhnala 

z jejich vlasti chudoba a bída, v níž byli doma nuceni žít. Nezletilí se proto vydali do 

zahraničí s úmyslem vydělat peníze, a zlepšit tak vlastní vyhlídky nebo přispět své rodině 
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doma. Druhá skupina důvodů zahrnuje to, co si spíše spojujeme s pojmem uprchlík, tedy 

válečné konflikty v zemi původu, obavy z pronásledování (ať už z důvodů politických, 

etnických aj.), strach z týrání, nucené práce, sexuálního zneužívání, pašování drog, obchod 

s lidmi apod. (Šafrová & Krištof, 2010) 

V důvodech odchodu často významně figuruje rodina dítěte. Některé děti skutečně nemají 

dospělé zástupce (o rodiče přišly například ve válečném konfliktu), mnohdy se však jedná 

o případy, kdy je rodina nezletilého naživu a vyslala jej na cestu do cizí země s vidinou 

většího bezpečí, za účelem výdělku či se záměrem následného sloučení rodiny. (Schippers 

et al., 2016) 

Pokud jde o cíl cesty, pro většinu NBD není ČR vytyčenou cílovou destinací. Oproti jiným 

státům se v České republice nachází nezletilých bez doprovodu velmi málo, jelikož pro 

řadu z nich je Česká republika jen „přestupní stanicí“. Mnohdy neměli v úmyslu zde 

setrvat a byli spíše proti své vůli zadrženi na cestě do jiných zemí. (Šafrová & Krištof, 

2010) 

3.5. Vývojové úkoly NBD 

Kromě těžkostí spojených s uprchlictvím (jež popisuji níže) se nezletilí bez doprovodu 

musí vyrovnávat také s obvyklými vývojovými úkoly dospívajících. K vhledu do období 

dospívání a pochopení toho, co se v tomto období běžně děje ve vývoji osobnosti člověka, 

použijeme vývojovou teorii amerického psychologa Erika Eriksona. 

Erik H. Erikson vytvořil vývojovou teorii, dle níž probíhá psychosociální vývoj člověka od 

narození do smrti v devíti na sebe navazujících stádiích. V každém stádiu se člověk 

dostává do tzv. kritického období, tedy nejvhodnějšího momentu pro rozvoj určitého 

aspektu své osobnosti. V každém takovém období má jedinec „za úkol“ vyřešit určitý 

konflikt, který je pro dané stádium klíčový. Zvládnutím tohoto úkolu se jedinec rozvíjí, 

naopak v případě neúspěchu jeho vývoj stagnuje (Thorová, 2015).  

Dle věkového rozmezí, které Erikson vytyčil, se nezletilých bez doprovodu, kteří přichází 

do ČR, týká stádium páté, které obsáhne věk mezi dvanáctým a dvacátým rokem (děti 

mladší do ČR prakticky nepřichází). Věk typický pro jednotlivé fáze však není 
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stoprocentně fixní, Erikson přiznává, že v rychlosti procházení stádii se mohou jedinci (či 

celé kultury) lišit.  

 Pro toto stádium je klíčový rozvoj identity dospívajícího jedince. Adolescenti revidují 

dřívější dětské vzory a představy o sobě, a to na základě náhlého fyziologického růstu, 

k němuž v tomto období dochází (včetně sexuálního dozrávání), a také tváří v tvář blížícím 

se požadavkům dospělého života.  Dospívající jedinci se snaží propojit své dřívější role 

a dovednosti se soudobými představami a ideály, zároveň vlastní představy o sobě 

srovnávají s tím, jak jsou hodnoceni a přijímáni okolím. Na významu nabývají vrstevníci 

a vrstevnické skupiny.  

Důležité pro utváření identity je experimentování s různými rolemi, z nichž některé 

adolescent přijímá, jiné zamítá. Riziko, kterému se zde dospívající jedinec vystavuje, je 

tzv. „zmatení rolí“ či „zmatení identity“, jež s sebou dle Eriksona přinášejí zejména palčivé 

otázky budoucího (profesního) směřování a také otázky vlastní sexuální identity 

(adolescence je období zamilovávání se, vytváření prvních intimních přátelských vztahů). 

Rizikem také je, že se jedinec ve snaze řešit své nejistoty přimkne příliš silně ke vzorům 

a idolům z různých skupin a touto nadměrnou identifikací svou vlastní identitu ztratí. 

Tento stav nazývá Erikson pojmem „difuze identity“. (Erikson, 2002) 

Celkově můžeme říci, že dospívající jedinci se vypořádávají s řadou nejistot ohledně sebe 

samých a své hodnoty v očích druhých lidí, v navazování intimních vztahů a také 

s pochybnostmi ohledně své budoucnosti (z množství možností a voleb). Pro dospívající 

v běžných podmínkách je to nepochybně náročné období, v případě nezletilých bez 

doprovodu, kteří byli vytrženi ze známého prostředí, do jisté míry odstřiženi od rodinných 

či přátelských vztahů, dosavadních rolí a představ o budoucnosti, bude zřejmě hledání 

vlastní identity a kontinuity výrazně složitější. 

Zde je důležité poznamenat, že u velké části NBD probíhal vývoj do momentu opuštění 

země normálně v rámci spolehlivých vztahů: „Většina dětí cizinců bez doprovodu rodičů 

nebo jiných zákonných zástupců vyrůstala v širší rodině s uspokojivými vztahy a vazbami.“ 

(Schippers et al., 2016, str. 29) Opuštění své vlasti a rodiny, zážitky z náročné cesty 

a pobývání v cizí zemi však jejich další vývoj ohrožuje. Na základní faktory, které 
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ovlivňují situaci nezletilých bez doprovodu, komplikují jejich zdravý vývoj a pohodu 

a přispívají k jejich zranitelnosti, se zaměřím v následující kapitole. 

3.6. Situace NBD - extrémní zranitelnost 

Abychom dobře pochopili náročnost situace NBD, je třeba vzít v potaz extrémní 

zranitelnost, kterou s sebou specifické postavení této skupiny přináší. Zranitelnost v tomto 

kontextu chápu jako ohrožení rizikovými faktory: „Skupiny jsou považovány za zranitelné, 

pokud, kvůli faktorům, které nemohly ovlivnit, nemají stejné příležitosti jako jiné skupiny 

ve společnosti, nebo jsou nepoměrně vystavovány zdravotním rizikům, často při snaze 

zajistit si základní životní potřeby.“ (WHO, (2016): The Health and Environment Lexicon: 

Multi-Language Glossary of Health & Environment Terminology, s. 30 [online]) 

Základní faktory zranitelnosti shrnuje již sama definice NBD, jak ji najdeme v naší 

legislativě: jsou nezletilí, nachází se v cizí zemi a nemají péči a ochranu dospělého 

zástupce. U řady z nich se k těmto faktorům přidávají také traumatické zkušenosti ze země 

původu či z  náročné cesty do České republiky.  

3.6.1 Nezletilí 

Prvním faktorem, jež silně ovlivňuje pozici NBD, je jejich věk. Kromě problémů 

spojených s běžným vývojem adolescentů, je věk nepochybně rizikem i v kontextu 

mnohdy traumatických zážitků z domova i během cesty do cílové země. Nezletilí se snáze 

stanou obětí násilí, obchodu s lidmi, sexuálního zneužití, nucené práce atd. (Schippers et 

al., 2016) 

3.6.2 Sami  

Jako snadnou oběť nezletilé predisponuje kromě jejich mládí také fakt, že nejsou pod 

ochranou dospělé osoby: „Děti bez doprovodu jsou velmi zranitelné a snadno se nechají 

obchodníky s lidmi ovlivnit. Důvodem může být nepřítomnost lidí, kteří by dětem poskytli 

oporu.“ (Schippers et al., 2016, str. 34) 

Takovéto odloučení od rodiny má negativní dopad na děti či dospívající obecně, Čápová 

a Marxtová upozorňují také na fakt, že v kulturách, z nichž řada uprchlíků pochází, je 

důležitá nejen nejbližší rodina (jak je tomu v západní kultuře), ale zásadní roli hraje i širší 

příbuzenstvo: „Uprchlíci přicházející do Čech pocházejí většinou z kultur, kde je pro 
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jedince kromě nukleární rodiny velmi důležitá také širší rodina - prarodiče, strýcové, tety 

a další příbuzní.“ (Čápová & Marxtová, 2006, str. 13)  

Lze tedy očekávat, že ztrátu širokého příbuzenstva nezletilí prožívají silněji, než bychom 

předpokládali například u dětí z české kultury.  

3.6.3 Trauma  

Dalším faktorem jsou traumatické zkušenosti, které si nezletilí mnohdy odnáší jednak již 

ze země původu (válečný konflikt, pronásledování, smrt blízkých…), jednak z náročné 

a nebezpečné cesty. Ty pak mohou vést také ke vzniku řady psychologických potíží: 

„Dětští uprchlíci obecně a děti cizinci bez doprovodu rodičů nebo jiných zákonných 

zástupců obzvlášť vykazují řadu emocionálních problémů a problémů s chováním: 

spánkové obtíže, záchvaty paniky, sociální odloučení, apatie, noční můry, různé vývojové 

problémy, bolesti hlavy, hyperaktivita, deprese, pasivita, poruchy soustředění, příznaky 

úzkosti, osamělost, separační úzkost, nízká sebedůvěra, zažívací poruchy a problémy 

s příjmem potravy.“ (Schippers et al., 2016, str. 32) 

V kontextu psychologických obtíží  NBD je třeba vzít v úvahu, že se nezletilí do 

psychologické péče dostanou často velmi pozdě (cesta do cílové země může trvat i několik 

měsíců). Zároveň by bylo ideální, aby tato pomoc byla transkulturní, co nejvíce přiléhavá 

jejich kultuře, to však není vždy možné. 

3.6.4 Cizinci  

Situaci NBD silně podmiňuje samozřejmě také fakt, že jsou cizinci. Tento aspekt bych 

rozdělila do dvou rovin, respektive dvou úhlů pohledu:  

Jednak se dítě ocitá v zemi, která je pro ně samé cizí, a to v řadě aspektů: nezná kulturu 

této země, její jazyk, hodnoty a normy, nemá zde ty „své lidi“, síť sociálních vztahů. Chybí 

mu i řada praktických informací důležitých pro fungování v této společnosti. Zároveň 

z druhé strany je nezletilý jako cizí vnímán obyvateli dané země a jako takový se stává 

objektem nedůvěry, stereotypizace, předsudků, diskriminace atd., k čemuž přispívá jednak 

odlišnost (jazyková, kulturní atd.), ale i neznalost situace NBD ze strany většinové 

společnosti a spoléhání se na neúplné či zkreslené informace z médií. (Schebelle, Kubát & 

Bareš, 2018) 
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Pro integraci je proto zásadní nejen překonání jazykové bariéry, nýbrž i vyřešení střetu 

dvou kultur. Nezletilý se ocitá v situaci, kdy může v cizím prostředí těžko rozvíjet 

a praktikovat kulturu vlastní a zároveň je třeba, aby nějakým způsobem přijal kulturu 

novou, cizí: „Děti bez doprovodu musejí v této fázi nějak skloubit hodnoty a standardy ze 

dvou naprosto rozdílných kultur. Musejí hledat způsoby, jak si zachovat své vlastní 

kulturní kořeny a přizpůsobit je nové, západní společnosti.“ (Schippers et al., 2016, str. 31) 

3.6.5 Další faktory 

Kromě těchto čtyř faktorů, které lze předpokládat u všech dětí, jelikož vyplývají ze 

základních charakteristik této skupiny, čelí NBD samozřejmě řadě dalších obav, problémů 

a nejistot podle individuální situace konkrétního dítěte. Mohou to být obavy o rodinu 

doma, nejistota ohledně vlastní budoucnosti (např. dalšího pobytu v ČR či pracovního 

uplatnění), mnozí nezletilí mohou pociťovat také tlak ze strany rodiny, aby brzy začali 

posílat peníze, postarali se o sourozence nebo aby začal proces ke sloučení rodiny atd. 

(Schippers et al., 2016) 

3.7. Systém péče o NBD v zahraničí 

V rámci shromažďování materiálů k tématu hostitelské péče pro nezletilé bez doprovodu 

jsem hledala zahraniční zdroje, které by rozšířily skrovný seznam české literatury. Toto mé 

úsilí však vyšlo na prázdno, nenašla jsem zmínku, že by se hostitelská péče pro NBD 

v zahraničí provozovala, stejně jako jsem nenašla ani informaci, že by existoval institut 

hostitelské péče mimo ČR. Zároveň, jak jsem zmínila v kapitole o hostitelské péči, ani 

v České republice pojem hostitelská péče v legislativě neexistuje a tento způsob péče se 

uskutečňuje na základě paragrafu, jenž ošetřuje obecně pobyt dítěte mimo ústav a nevěnuje 

se konkrétně konceptu hostitelské péče, jak je v praxi realizován. Možnost pobytu mimo 

ústav mají nepochybně děti i v zahraničí, je však otázka, zda se využívá i k tomu, že se pro 

děti najde konkrétní rodina, jež dítě přibere částečně do rodiny, na některé víkendy či část 

prázdnin je bere k sobě domů a navazuje s dítětem dosti specifický vztah.
2
 

                                                 
2
 Ani podle pracovníků Centra Tavistoc v Londýně neexistuje ve Velké Británii organizace zabývající se 

hostitelskou péčí pro děti bez doprovodu. Takové děti jsou v centrech pro imigranty nebo zařazovány do 

pěstounské péče (https://tavistockandportman.nhs.uk) 
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V ČR vznikla a dosud funguje hostitelská péče i jako jakási „záplata“ v situaci, kdy mnoho 

dětí zůstává v ústavu, není pro ně přístupná náhradní rodinná péče, a nemají tedy možnost 

zažívat rodinné prostředí. Řada evropských zemí se potýká s podobným problémem, a je 

tudíž možné, že takováto „semi-forma“, kdy některé rodiny zvou dítě z ústavní péče k sobě 

domů, někde probíhá.  Navíc v ČR fungovala hostitelská péče dlouho „živelně“, než došlo 

k aspoň částečnému ukotvení, zapojení některých neziskových organizací do procesu, 

nastavení určitých podmínek atd. Na základě vlastní zkušenosti se tak můžeme dohadovat, 

že podobně snad nabízí i některé zahraniční rodiny altruisticky místo v rodině ústavním 

dětem do jisté míry „mimo radar“ oficiálního systému. Nicméně literaturu, která by se 

tímto zabývala, jsem nenalezla. 

3.7.1 PP pro NBD v zahraničí 

Na rozdíl od České republiky, která si pro NBD zatím musí „vystačit“ s hostitelskou péčí, 

se však v řadě Evropských zemí otevírá pro nezletilé bez doprovodu možnost náhradní 

rodinné péče, konkrétně zejména pěstounské péče. Pěstounská péče hostitelskou péči (přes 

její mnohá pozitiva) významně převyšuje komplexností a intenzitou péče dítěti věnovanou 

a lze ji obecně považovat za nejvhodnější formu náhradní péče o NBD.  

V otázce vhodnosti umístění do PP hraje však významnou roli také věk dítěte. PP je 

nejlepší variantou především pro děti mladší 15 let, pro některé ze starších dětí by přijetí 

role dítěte v pěstounské rodině mohlo být těžké vzhledem k tomu, že ve své kultuře bývají 

již považováni za dospělé a náročná cesta je postavila do role dospělého. Pro část starších 

NBD může být tedy pobyt v ústavu vhodnější, proto je třeba posuzovat situaci každého 

dítěte individuálně.
3
  

Zjištění stavu pěstounské péče pro NBD v evropských zemích se věnoval projekt RLF 

(Reception and Living in Families for Unaccompanied Minor Asylum Seekers), který 

uskutečnila nizozemská organizace Nidos v rozmezí let 2013–2015. Podle zjištění projektu 

šestnáct evropských zemí nabízí nezletilým bez doprovodu pěstounskou péči, mezi 

zeměmi však panuje vysoká variabilita co do podoby systému a míry realizace této formy. 

                                                 
3
 Doporučené postupy pro přechod nezletilých cizinců bez doprovodu do náhradní rodinné péče v ČR, OPU 

2019. Dostupné z: https://www.opu.cz/wp-content/uploads/2019/06/Metodika-p%C5%99echodu-

nezletil%C3%BDch-cizinc%C5%AF-bez-doprovodu-do-n%C3%A1hradn%C3%AD-rodinn%C3%A9-

p%C3%A9%C4%8De.pdf  

https://www.opu.cz/wp-content/uploads/2019/06/Metodika-p%C5%99echodu-nezletil%C3%BDch-cizinc%C5%AF-bez-doprovodu-do-n%C3%A1hradn%C3%AD-rodinn%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De.pdf
https://www.opu.cz/wp-content/uploads/2019/06/Metodika-p%C5%99echodu-nezletil%C3%BDch-cizinc%C5%AF-bez-doprovodu-do-n%C3%A1hradn%C3%AD-rodinn%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De.pdf
https://www.opu.cz/wp-content/uploads/2019/06/Metodika-p%C5%99echodu-nezletil%C3%BDch-cizinc%C5%AF-bez-doprovodu-do-n%C3%A1hradn%C3%AD-rodinn%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De.pdf
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Strukturovaný systém nalezneme jen u pěti zemí (Nizozemí, Velká Británie, Irsko, Norsko 

a Švédsko) a zdaleka ne všichni NBD se do pěstounské péče skutečně dostanou. V jiných 

zemích jsou co do reálného výkonu značné rozdíly na regionální úrovni (Rakousko, Itálie, 

Německo, Francie). V dalších zemích se PP uskutečňuje spíše ojediněle a v některých 

zemích PP pro NBD není prováděna vůbec, mezi posledně zmíněné patří i Česká 

republika. (de Ruijter de Wildt et al., 2015) 

3.8. Systém péče o NBD v ČR 

V České republice jsou NBD umístěni v ústavní péči. Podívejme se nejprve na obvyklý 

proces, kterým se do zařízení ústavní péče dostanou: 

Nezletilí bez doprovodu, kteří překročí hranice České republiky, jsou většinou nejprve 

zachyceni Policií České republiky. Pokud policie zjistí, že je cizinec nezletilý, neprodleně 

musí přivolat OSPOD. Pracovnice OSPOD se dostaví na služebnu Policie ČR a dle zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí podá návrh na nařízení předběžného opatření, jímž bude 

nezletilý umístěn do vhodného prostředí. 

V metodickém doporučení k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při 

poskytování sociálně-právní ochrany NBD, jež vydalo MPSV v roce 2016, se sice uvádí: 

„Rodinné formy náhradní péče o NBD by přitom měly mít plně v souladu s § 9a odst. 2 

ZSPOD přednost před umístěním NBD do pobytového zařízení.“ (MPSV, 2016, str. 12) V 

praxi však u nezletilých bez doprovodu k umístění do náhradní rodinné péče nedochází 

(umístění do péče fyzické osoby, kdy by bylo dítě svěřeno do péče jiné osoby, není příliš 

časté, jelikož tu příbuzné či blízké osoby většinou nemají, a pěstounská péče se zde pro 

tuto skupinu zatím neuskutečňuje). NBD jsou proto umísťováni do ústavní péče, konkrétně 

do Zařízení pro děti – cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní 

škola, Praha 5, Radlická 30.  

Umístění na základě předběžného opatření může u NBD trvat až 6 měsíců, v této lhůtě je 

úkolem OSPOD zjistit, zda je možné zajistit sloučení dítěte s rodinou v zemi původu, 

případně v jiné zemi, v níž se rodina nachází. Pokud toto možné není, podává OSPOD 

návrh na nařízení ústavní výchovy. 
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V momentě, kdy padne rozhodnutí o svěření do náhradní péče, získává nezletilý oprávnění 

k trvalému pobytu. Toto oprávnění mu umožňuje setrvat v České republice do osmnácti let 

věku. Při dosažení dospělosti NBD, kteří chtějí v ČR nadále zůstat, žádají o povolení 

k trvalému pobytu z humanitárních důvodů, většinou je jim uděleno. Pokud žádá o trvalý 

pobyt dospělý žadatel, je získání povolení již složitější. 

Jelikož není NBD zletilý, je mu soudem určen opatrovník, který je oprávněn jej 

zastupovat. Tímto opatrovníkem je pracovnice místně příslušného OSPOD. (MPSV, 2016) 

3.8.1. Zařízení pro děti – cizince  

Zařízení pro děti – cizince je školské zařízení ústavní výchovy, kam jsou umísťováni 

cizinci ve věku mezi 3 a 18 lety, přičemž studující klienti mohou v zařízení setrvat až do 

věku 26 let.  

Nezletilý cizinec nejprve stráví zpravidla dva měsíce na diagnostickém oddělení, kde se 

provádí diagnostika dítěte, zjišťuje se úroveň jeho znalostí, probíhá intenzivní výuka 

českého jazyka a další terapeutické, výchovné a sociální činnosti. Následně děti s větší 

jazykovou bariérou (jež by výrazně ztěžovala integraci) přechází na dlouhodobý pobyt 

v ZDC, kde mohou být jeden rok a poté mohou přejít do studentského oddělení v Praze na 

Hájích či do jiného zařízení. Děti, u nichž je jazyková bariéra menší, mohou být přesunuty 

do některého ze zařízení, které též nabízí místo pro nezletilé bez doprovodu (konkrétně se 

jedná o VÚ Višňové, VÚ Klíčov a DDŠ Sedlec Prčice. Čtyři nezletilí jsou v současnosti 

umístěni také v běžných dětských domovech). (https://zdcpraha.cz/diagnosticky-ustav/). 

Pro studující NBD nad 18 let věku zřídilo ZDC startovací – tréninkový byt, kde mohou 

bydlet na základě smlouvy o pobytu se zařízením. Při diagnostickém ústavu je zřízen první 

a druhý stupeň základní školy pro děti do 15 let a diagnostická třída pro děti starší. Žáci 

mají vlastní individuální vzdělávací plány, velký důraz se klade na výuku českého jazyka 

a orientaci v české kultuře. Mimo to nabízí zařízení dětem řadu akcí a aktivit kulturních, 

sportovních i vzdělávacích, spolupracuje také s Organizací pro pomoc uprchlíkům, která 

nabídku programů a aktivit významně rozšiřuje.
4
  

                                                 
4
 Výroční zpráva ZDC za rok 2018/2019, Dostupné z: http://zdcpraha.cz/diagnosticky-ustav/dokumentace/  

http://zdcpraha.cz/diagnosticky-ustav/dokumentace/
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3.8.2. Pěstounská péče pro NBD v ČR 

Jak jsem zmínila již dříve, ačkoli je pěstounská péče považována za preferovanou variantu 

před ústavní péčí, pro nezletilé děti bez doprovodu tato forma u nás realizována dosud 

není, a to navzdory tomu, že má mít přednost před ústavní péčí, z finančního hlediska je 

levnější než ÚP a v české legislativě umístění NBD do PP zřejmě nic nebrání.
5
  

Zpráva projektu RLF o poskytování pěstounské péče NBD v Evropě jako jeden z hlavních 

důvodů absence PP v České republice uvádí (obdobně jako u jiných států) především 

nedostatek pěstounských rodin a neochotu státních orgánů k realizaci PP pro NBD. (de 

Ruijter de Wildt, 2015) 

V posledních letech však první z uvedených problémů zaznamenal určitý vývoj. Občanská 

iniciativa Češi pomáhají začala připravovat rodiny, které by mohly přijmout do pěstounské 

péče nezletilé uprchlíky mířící do ČR. Na svých stránkách uvádí: „Ke dnešnímu dni již 

máme 20 plně vyškolených a prověřených rodin (které prošly stejným procesem jako 

zájemci o pěstounství nebo adopci českých dětí). Dalších zhruba 200 rodin čeká v záloze, 

zda skutečně dojde k přijetí dětí.“ (http://cesipomahaji.cz/, [online]). 

Paradoxní však je, že Česká republika v současné době netrpí toliko nedostatkem 

pěstounů, nýbrž nedostatkem dětí, které by bylo možné do pěstounské péče přijmout. 

Snaha iniciativy o přijetí dětských uprchlíků do ČR (konkrétně od září 2018 se jednalo 

o přijetí syrských dětí z řeckých uprchlických táborů), nebyla zatím úspěšná. 

3.9. Organizace pro pomoc uprchlíkům  

Organizace pro pomoc uprchlíkům (dále též OPU) je nezisková, nevládní a humanitární 

organizace, která se věnuje cizincům a uprchlíkům v ČR. Nabízí jim bezplatné sociální 

a právní poradenství, pomoc při jednání s úřady, řešení pobytového statusu, hledání práce, 

orientaci v české společnosti atd. Poskytuje také terénní program, vzdělávací aktivity, 

provozuje dům na půli cesty a projekt denního centra pro seniory v Gruzii. Zvláště se OPU 

zaměřuje na nejzranitelnější skupinu nezletilých bez doprovodu, kterým (kromě výše 

zmíněných služeb), poskytuje také volnočasové aktivity, workshopy, psychologickou 

                                                 
5
 Vycházím z analýzy Možnosti pěstounské péče pro nezletilé bez doprovodu v ČR. Dostupné z:  

https://www.opu.cz/wp-content/uploads/2016/05/Mo%C5%BEnosti-p%C4%9Bstounsk%C3%A9-

p%C3%A9%C4%8De-pro-NBD-anal%C3%BDza-FINAL.pdf  

https://www.opu.cz/wp-content/uploads/2016/05/Mo%C5%BEnosti-p%C4%9Bstounsk%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-pro-NBD-anal%C3%BDza-FINAL.pdf
https://www.opu.cz/wp-content/uploads/2016/05/Mo%C5%BEnosti-p%C4%9Bstounsk%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-pro-NBD-anal%C3%BDza-FINAL.pdf
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pomoc, krizovou telefonní linku, setkávání s dobrovolníky, tlumočnické služby, zajišťuje 

i finanční pomoc na školní potřeby či kurzy atd.  

V září 2019 otevřela OPU nový projekt na podporu hostitelské péče pro děti cizince bez 

rodin v ČR, který zaznamenala pozitivně například výroční zpráva Evropské migrační sítě: 

„Byly vypracovány podmínky náboru, výběru a spolupráce se zájemci o poskytování 

hostitelské péče a v několika případech se podařilo navázat velmi dobré vztahy, které 

poskytují klientům ZDC nové zážitky, podporu a pocit jistoty.“ (EMN, 2019, str. 74) Jedná 

se v současnosti o jedinou iniciativu v ČR, která se snaží nezletilým bez doprovodu 

zprostředkovat hostitelskou péči, jež pro ně aktuálně představuje jedinou příležitost, jak 

strávit alespoň nějaký čas v rodinném prostředí. Cílem OPU je nastavit takový systém, 

který bude schopen ošetřit možná rizika a předcházet jim, nabídnout osvědčené postupy, 

doprovázení a podporu hostitelským rodinám, a vytvořit tak funkční praxi hostitelské péče 

pro nezletilé bez doprovodu v ČR.  
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4. Empirická část 

4.1. Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, nakolik je praxe hostitelské péče pro nezletilé bez doprovodu 

v ČR živelná, spontánní a nakolik je nastaven systém, který by poskytoval hostitelům 

podporu a vedení a zároveň umožňoval vnější kontrolu a tím předcházel možným rizikům. 

Co je obsahem HP, jak reálně probíhá a jaký typ vztahu zde vzniká.  

Dále jaký smysl HP pro NBD má, co tato forma nezletilým nabízí, co by jinde nezískali, 

a co to přináší samotným hostitelům. A z druhé strany jaká úskalí a problémy hostitelé 

a pracovník OPU zaznamenali, a jaká rizika s sebou tedy HP pro NBD nese. 

4.2. Výzkumné otázky 

K naplnění cílů jsem si stanovila tři výzkumné otázky: 

1. Jak funguje systém hostitelské péče pro nezletilé bez doprovodu v ČR?  

2. Jaké jsou přínosy hostitelské péče pro nezletilé bez doprovodu a pro hostitele?  

3. Jaké problémy a rizika se pojí s hostitelskou péčí pro nezletilé bez doprovodu?  

4.3. Metodologie výzkumu  

Praktickou část práce jsem zpracovala na základě kvalitativního výzkumu, konkrétně 

pomocí polostrukturovaných rozhovorů s hostiteli a pracovníkem Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, který se HP pro NBD věnuje. Délka rozhovorů se pohybovala kolem dvou 

hodin a se souhlasem respondentů byly nahrávané na diktafon. Zvukovou stopu jsem 

následně přepsala do textové podoby. Jména respondentů a dalších osob zmíněných 

v rozhovorech byla pro zajištění anonymity změněna, hostitelky–respondentky jsem pro 

jednoduchost nazvala H1, H2 a H3. 

K analýze dat jsem použila otevřené kódování, jímž jsem získala třicet devět kódů, jejichž 

následným rozčleněním do obsahově souvisejících celků jsem vytvořila sedm kategorií.  
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4.4. Výzkumný vzorek 

Respondenty jsou pracovník OPU a tři hostitelky. Malý výzkumný vzorek je dán tím, že 

v ČR poskytly hostitelskou péči nezletilým bez doprovodu dosud pouze tyto hostitelky 

(hostitelské rodiny). Jediným dalším případem, o němž jsem se dozvěděla, je hostitelská 

péče, která proběhla několik let před těmito případy a bez účasti OPU. Rozhovor s touto 

hostitelkou (H0) neproběhl, jelikož se podařilo navázat s ní kontakt v momentě, kdy byla 

práce již z větší části hotová a zároveň se na rozdíl od mých případů jednalo o typicky 

spontánní HP, jíž se systém HP pro NBD, který OPU tvoří, nijak nedotkl. 

Ačkoli jsem necílila záměrně na hostitelky-ženy, kontakt se mnou navázaly jen matky 

hostitelských rodin, pravděpodobně proto, že jsou (jak vyplývá z rozhovorů) v hostitelské 

péči své rodiny angažovanější než další členové rodin.  

4.5. Realizace výzkumného šetření 

Jako první jsem oslovila rodinnou přítelkyni (dále jen supervizorka), která poskytuje 

supervizi pro hostitele nezletilých bez doprovodu. Předala mi základní informace o tématu 

a zprostředkovala mi kontakt na pracovníka OPU, který se HP pro NBD věnuje. S ním 

jsem se v rámci emailové konverzace domluvila na osobním setkání a zároveň jsme hledali 

cestu, jak bych se mohla seznámit s hostitelskými rodinami a požádat je o rozhovor 

osobně. Možnost zúčastnit se setkání pro hostitele nepovažoval za vhodnou, neboť bych 

mohla narušit jejich intimní atmosféru, nabídl mi však, abych přišla na některou z akcí 

pořádaných OPU, které hostitelé také navštěvují.  

Při prvním osobním setkání v kanceláři OPU mi pracovník OPU shrnul, jak hostitelská 

péče pro nezletilé bez doprovodu v ČR vznikla, kolik rodin se jí účastní, kdo jsou nezletilí 

bez doprovodu atd., a poskytl mi některé užitečné materiály k tématu NBD. Domluvili 

jsme se také, že od hostitelů zjistí, zda by byli ochotní k rozhovoru o průběhu jejich 

hostitelské péče, následně se potkám s rodinami na některé akci a domluvím si již s nimi 

termín rozhovoru. Nakonec jsem však byla nucena od tohoto plánu upustit, ježto jsem se 

ve výsledku na žádnou příhodnou akci OPU z časových důvodů nedostala. Pracovník OPU 

tedy sám oslovil hostitele s prosbou, aby se mi ozvali, pokud jsou stále ochotni poskytnout 

mi rozhovor. Postupně mě emailem kontaktovaly tři hostitelky, že s rozhovorem souhlasí, 

a domluvily jsme si tedy setkání v některé pražské kavárně. Následně proběhl rozhovor 
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také s pracovníkem OPU. Po uskutečnění rozhovorů byly mailem dodatečně zjištěny 

odpovědi na doplňující dílčí otázky jak od pracovníka OPU, tak od hostitelek. 

K rozšíření zdrojů k tématu ukotvení hostitelské péče byla data doplněna o odpovědi 

z emailové korespondence s pracovnicí MPSV, jež shrnuje stanovisko MPSV k hostitelské 

péči, její vhodnosti, ukotvení a případnému rozvoji (viz příloha 6) 

4.6. Charakteristiky jednotlivých rodin  

4.6.1. Hostitelská rodina 1 

Rodina H1 sestává z manželského páru a dvou dospělých dcer. Již delší dobu před 

začátkem hostitelské péče se H1 angažovala v pomoci uprchlíkům. Chodí za těmi, které 

zavřeli do detence, rodina nechává uprchlíky u sebe i přespat, dělají různé sbírky, navštívili 

uprchlické tábory apod. Když jednou pořádali večírek pro afghánské chlapce, dostala H1 

nabídku, zda by se nechtěli pro jednoho nezletilého (Abdula), který měl dosud smůlu na 

dobrovolníky, stát tou rodinou, jež by se o něj starala. Vyplnili tedy žádost, OPU jim 

zprostředkovala kontakt se ZDC a OSPOD. H1 absolvovala psychologický pohovor 

s psycholožkou zařízení, s psychiatrem a sociální pracovnicí, která uskutečnila šetření 

v rodině. Mezitím již s Abdulem běžně komunikovali, jezdil k nim domů a asi za měsíc 

měli schválené, že u nich může i spát. Hostitelka píše vždy žádost zařízení a OSPOD, které 

dny u nich Abdul bude, a píše shrnující zprávy z kontaktu. Nezletilý jezdí k hostitelům ze 

zařízení asi hodinu, přichází někdy během týdne a o víkendech, tráví u nich část svátků, 

jezdí s nimi na dovolenou atd. Hostitelská péče běží od podzimu 2018. 

Abdulovi je nyní sedmnáct, pochází z Afghánistánu, hostitelka předpokládá, že jej rodiče 

vyslali na cestu nejspíše proto, že budoucnost je v zemi hodně nejistá a může tam kdykoli 

začít nová válka. Část cesty šel pěšky, část jel s dalšími uprchlíky v kamionu. Cestou zažil 

bití, v Srbsku zaplatili nějakému překupníkovi, aby je odvezl kus cesty. Mířili do 

Německa, ale zachytili je v České republice. 

4.6.2. Hostitelská rodina 2 

Hostitelskou rodinu H2 tvoří hostitelka a její dvě dcery (osmnáct a devět let). V době 

uprchlické krize H2 pomáhala různými sbírkami, náhodou viděla na facebooku, že OPU 

hledá dobrovolníky, a tak se přihlásila. Prošla školením a stala se dobrovolnicí pro 
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afghánského chlapce Jaabira. Na první schůzku šli na výstavu a do čajovny. Na třetí 

schůzku H2 přibrala svou osmiletou dceru, což navazování vztahu urychlilo, a pak se 

přidala i dcera starší. Od začátku se vídali hodně intenzivně, několikrát týdně a často 

i o víkendu. Zpočátku byl Jaabir trochu opatrný a bál se, aby si to hostitelka ještě 

nerozmyslela. Dost brzy ale zřejmě navázali blízký vztah, hostitelka vzala NBD k nim 

domů a seznámila jej s rodinou a známými. Vídali se také na akcích pro dobrovolníky, 

chodili do kavárny, na procházku atd. a postupně jej rodina přibírala k sobě. V prosinci byl 

Jaabir s hostiteli na Mikuláše, pekl s nimi perníčky a na část vánočních svátků byl již také 

u nich doma. Přespávat u hostitelů začal asi měsíc po začátku vztahu (o víkendech). 

Jelikož Jaabir zrovna při začátku vztahu dosáhl osmnácti let, nemusela hostitelka procházet 

pohovorem a šetřením OSPOD, byla jen na pohovoru s psycholožkou zařízení, kde byl 

Jaabir umístěn. Jaabir si nyní tedy jen vždy napíše propustku pro zařízení, které dny bude 

u hostitelů. Nejprve chodila H2 na supervize pro dobrovolníky a později, když začala 

fungovat setkávání pro hostitele, navštěvovala je. Hostitelská péče běží od podzimu 2017. 

Jaabirovi je nyní asi dvacet jedna, je původem Afghánec. Hostitelka říká, že na rodinu 

a dětství vzpomíná hezky, když byl ale jeho otec zabit, jeho matka nemohla sama živit 

rodinu a vypomáhala jim nějak širší rodina. Jaabir chtěl jít do ciziny, aby vydělal peníze 

a mohl se o rodinu postarat. U nich v Lógaru potkal české vojáky, měl s nimi dobré 

zkušenosti, a tak se vydal do ČR. Většinu cesty šel s dalšími uprchlíky pěšky, dvakrát je 

kus vrátili, občas popojeli naskládaní v kufru auta. Nějakou dobu byli zavření v nějakém 

vězení, kde bylo hrozně moc lidí, nebylo tam pití nebo toaleta. Pořád se bál, že umře nebo 

že je vrátí do Afghánistánu. Zároveň jeho rodina dala spoustu peněz, prodali nějaký 

pozemek a zadlužili se, aby jej převaděči dostali přes hranice, takže vrátit se nemohl. 

Cestou byl dlouho bez vody, bez jídla. 

4.6.3. Hostitelská rodina 3 

Do rodiny H3 patří rodičovský pár, dvě dospělé děti a dvě mladší (chlapci ve věku osm 

a pět let). Hostitelé začínali v rámci dobrovolnictví v OPU, H3 absolvovala školení 

dobrovolníků a od začátku její rodina nabízela trvalejší vztah a že budou nezletilého brát 

k sobě domů o víkendech. Se svým nezletilým (Akmalem) se potkali na jedné akci 

dobrovolníků, kde se dozvěděli, že by potřeboval dobrovolníka nebo nejlépe rodinu. Z 
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obou stran vzešel souhlas, začali se tedy vídat. Potkávali se na akcích dobrovolníků, někdy 

šli po škole na kávu, když měl volnou sobotu, jeli s celou rodinou třeba do zoo, nebo ho 

vozili k sobě domů a večer zpět do zařízení. Akmal měl zájem u nich přespávat, podali 

tedy žádost na OSPOD, zařídili výpisy z trestního rejstříku, proběhlo šetření v domácnosti 

a dostali souhlas. Vánoce u nich trávil už celé. Už na prvních schůzkách jej seznámili se 

svými mladšími dětmi, podobně jako u H2 se tím navazování vztahu velmi usnadnilo. 

Akmal pak jezdil k hostitelům skoro každý víkend, brali ho s sebou na dovolenou, 

seznámili jej s dalšími členy rodiny a známými. Když byl starší, postupně se více 

osamostatňoval. Nyní hodně pracuje a má méně času, tak se kontakt rozvolnil a vídají se 

zhruba jednou za měsíc, třeba když má některý člen rodiny narozeniny, tráví u hostitelů 

Vánoce apod. Hostitelská péče běží od podzimu 2016. 

Akmalovi je nyní dvacet let, je původem Afghánec, jeho otec a starší bratr zahynuli při 

teroristickém útoku. Strýc jej pak surově mlátil, takže se bál o svůj život a utekl z domova 

a šel s vlnou uprchlíků mířících do Evropy. Většinu cesty šel pěšky. Pěšky se dostal do 

Turecka a až v Rakousku se svezl vlakem. V Bulharsku jej asi třikrát vrátili, a musel tedy 

jít kus cesty znova, v Srbsku na něj pustili psy, cestou viděl další uprchlíky umírat hlady. 

4.7. Historie vzniku HP pro NBD 

První hostitelská péče pro NBD, o které pracovník OPU ví, začala nejspíše někdy kolem 

roku 2014. Jednalo se o spontánní hostitelskou péči hostitelky H0, která ještě probíhala 

docela bez nějakého systémového vedení, a v zásadě se díky této zkušenosti ozkoušelo, že 

HP pro NBD může fungovat. Do tohoto procesu nebylo OPU zaangažované.  

Pracovník OPU pak uvažoval, že když v ČR není dosud možná pro NBD pěstounská péče, 

bylo by dobré nabízet jim alespoň hostitelskou péči. Bylo však třeba připravit proces, jak 

má HP fungovat. Začal se tomu tedy věnovat, přičemž se snažil připodobnit proces HP co 

nejvíce pěstounské péči, která je ukotvená a ozkoušená, aby byl průběh pod kontrolou a 

aby měli hostitelé k dispozici doprovázení, poradenství atd.  

První HP, která již s OPU souvisela, uskutečnila hostitelka H3, která začala jako 

dobrovolník v Organizaci pro pomoc uprchlíkům, ale s rodinou realizovala ve skutečnosti 

hostitelskou péči. OPU zde figurovalo spíše málo nějakou nárazovou pomocí (nabídka 
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akcí, občas spolupráce s pracovníkem OPU). Následovala H2, která byla také oficiálně 

dobrovolník, ale fungovala v hostitelském „módu“. H2 využívala nejprve dobrovolnické 

supervize, případně konzultaci s pracovníkem OPU. Mezi tím pracovník OPU otevřel 

svépomocná setkávání pro hostitele, přičemž on sám poskytuje odborné vedení k oblasti 

týkající nezletilých bez doprovodu a tématiku NRP má na starosti supervizorka (setkávání 

fungují od podzimu 2018). Třetí hostitelkou se pak stala H1, kde vše již probíhalo 

s dopomocí pracovníka OPU, který hostitelce zprostředkoval kontakt se ZDC a OSPOD. 

H1 vyplňovala již i dotazník pro hostitele. 

Od září 2019 se podařilo vytvořit v OPU projekt, kterým se organizace zavazuje, že za dva 

a půl roku bude sedm nových spárovaných hostitelských rodin. V době vytváření práce 

nejsou však v ústavní péči další NBD, u nichž by bylo možné HP realizovat (aktuálně 

může pracovník OPU hostitelskou péči nabízet právě jednomu NBD) 

4.8. Analýza dat 

V této části shrnuji výpovědi hostitelek k tématům sedmi základních kategorií, jež 

vyplynuly z analýzy rozhovorů. Kategorie jsem nazvala: vymezení hostitelské péče pro 

nezletilé bez doprovodu, náplň schůzek, vztahy, sociokulturní integrace, systém, náročnost 

HP, přínosy. 

4.8.1. Vymezení hostitelské péče pro nezletilé bez doprovodu 

V rámci první kategorie se pokusím vymezit pojem hostitelská péče, jak mu rozumí 

hostitelé a pracovník OPU. Jak HP vypadá co do frekvence kontaktu? Může HP vykonávat 

jen rodina, pár nebo i jednotlivec? Čím se liší HP od dobrovolnictví? Zapeklitou otázkou je 

zřejmě také mezník osmnácti let – dva z NBD jsou dnes již zletilí, jak je to tedy 

s hostitelskou péčí po dosažení zletilosti NBD? A jak vymezují respondenti místo 

hostitelské péče vůči ústavní výchově a NRP? 

Hostitelky H2 a H3 uváděly, že už když s rodinou začínaly v kontaktu s NBD jako 

dobrovolníci, věděly, že si nezletilého chtějí vzít domů. H2 k tomu poznamenala, že tehdy 

ani pojem hostitelská péče neznala, ačkoli ji vlastně realizovala. Co se týče frekvence, 

rodina H2 se vídala s nezletilým několikrát týdně a často i o víkendu, rodina H3 

o víkendech, případně zašli v týdnu na kávu apod. H1 mluvila o tom, že nezletilý přijde 
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často během týdne, když třeba potřebuje pomoci s nějakým úkolem, a o víkendech to mají 

nastavené tak, že jen musí dát dopředu vědět, že je na cestě. H1 také upozorňuje, že 

hostitelé mu termíny přímo nediktují, ale nabídnou některé dny a s nezletilým se domluví, 

kdy se to bude oběma stranám hodit. 

Jasné vymezení HP, jak ji chápe OPU, podal pracovník OPU: „Hostitel v našem pojetí je 

člověk nebo rodina, který se intenzivně setkává s klientem ústavního zařízení, který je či byl 

nezletilým bez doprovodu … A ten věk je do dvaceti šesti v tom našem pojetí. Také jsme si 

říkali, že je hostitel v pozici tety nebo strýce, nikoli rodiče.“ Takto celistvé vymezení 

hostitelky samozřejmě nepodaly, zároveň pro ně teoretické vymezení HP není zřejmě tolik 

důležité a mluvily více o svém kontaktu a vztahu s nezletilým, než že by se snažily 

o obecnou definici. Útržkovitě nicméně zmiňovaly dílčí charakteristiky HP, přičemž se 

s pojetím OPU většinou shodovaly (větší intenzita setkávání, rodinný vztah, pokračuje i po 

dosažení dospělosti). Jistý nesoulad se objevil jen v otázce, zda může HP vykonávat 

i jednotlivec, H1 a H3 byly spíše toho názoru, že jednotlivec není pro hostitelskou péči 

úplně ideální a spíše by mohl fungovat jako dobrovolník, dle H2 je sice rodina pro dítě 

lepší, ale i jednotlivec by mohl HP realizovat, protože by to byla intenzivnější péče než 

samotný ústav nebo dobrovolnictví.   

K hranici osmnácti let pracovník OPU říká, že sice podle zákona existuje hranice do 18 let 

a pak se již daný zákon o dítě nestará, ale dokud jsou v ústavní péči, tak OPU chápe HP 

stejně jako před osmnáctým rokem. S tím se ztotožňují i hostitelky – i když u H2 a H3 

dosáhl NBD zletilosti, hostitelská péče pokračovala dál. V zásadě se zřejmě nezměnilo nic 

kromě toho, že již nemuseli dávat OSPOD vědět, že u nich NBD bude, a také kontakt se 

zařízením je menší. Třetí NBD je dosud nezletilý, ale H1 se shoduje s druhými dvěma 

hostitelkami, že HP zletilostí nekončí a budou spolu v kontaktu i v budoucnu.  

Asi jediné „oficiální“ kritérium k vymezení HP, o němž hostitelky a pracovník OPU 

mluvily, se týká přespávání u hostitelů. Hostitelé splní podmínky, projdou prověřením 

a nemusí pak při každé schůzce, kdy u nich bude nezletilý přes noc, složitě žádat 

a dokazovat, že jsou důvěryhodní a zajistí dítěti dostatečnou péči. Hostitelé jsou tedy již 

prověření a povolení ke konkrétnímu dni je pak jen formalita. Toto kritérium nicméně 

končí v osmnácti letech nezletilého.  
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Ačkoli hostitelky H2 a H3 začínaly oficiálně v rámci dobrovolnického programu, od 

začátku fungovaly v „módu“ HP. Čím se hostitelská péče od dobrovolnictví tedy liší? 

Jednak zřejmě intenzitou. Hostitelé a nezletilý spolu trávili víkendy, H1 a H3 se 

s nezletilým často potkávali i během týdne (u H3 to nebylo možné kvůli dojezdové 

vzdálenosti) a NBD jezdil s hostiteli také na dovolenou. Dále se jedná o typ činností. 

Hostitelky se s pracovníkem OPU shodují, že dobrovolnictví je spíše o nějakém programu 

(jdou spolu do kina, dobrovolník pomůže něco vyřídit atd.), zatímco v HP jde mnohem 

více o společné rodinné pobývání než o nějaký program. Třetí rozdíl je v osobní 

angažovanosti. Pracovník OPU říká, že HP není na bázi kamarádství, ale na bázi 

trvalejšího vztahu a dle H2 dává hostitel do vztahu i kus sebe, musí se sám otevřít, vzniká 

hlubší vztah rodinného typu. Čtvrtým rozdílem je, že dobrovolníci nezletilého většinou 

neseznamují se svými příbuznými a neberou si jej domů a dobrovolnictví se týká jen 

konkrétního dobrovolníka. 

Respondenti mluvili také o tom, že HP může vyplnit mezery, které ústavní zařízení samo 

nepokryje. HP znamená pro nezletilé skutečně individuální péči, hostitelé jsou pro NBD ta 

„jeho“ rodina v ČR, o níž se nemusí dělit s dalšími dětmi v ústavu. Hostitelé nezletilého 

rozvíjí v řadě rovin (jazyk, vědomosti, zájmy) a mohou jej doprovázet i v praktických 

oblastech, na něž ústav již nemusí mít kapacitu (třeba při nákupu oblečení či zařizování 

brigády). A samozřejmě v HP má NBD možnost přímo zažít rodinné prostředí a běžné 

fungování české domácnosti, což v ústavu nelze. 

Zajímavé je, že hostitelky i pracovník OPU zmiňovali, že HP má určité výhody i oproti 

plné náhradní rodinné péči. Jednak osvojení či pěstounská péče znamenají pro rodinu větší 

tlak a nároky. H1 mluvila o tom, že dříve zvažovali adopci, ale jelikož často cestují do 

zahraničí, nebylo pro ně možné uvázat se ke školnímu dítěti. Zároveň ale měli chuť 

a kapacitu nějakou formu pomoci nabídnout, a HP pro ně tedy byla vynikajícím 

východiskem. Kromě toho respondenti reflektovali, že v současnosti NRP pro NBD u nás 

není, a hostitelská péče je tedy jediná šance, jak jim zajistit rodinné prostředí. 

4.8.2. Náplň schůzek 

Zde shrnuji výpovědi hostitelek o tom, jaká je náplň jejich kontaktu s nezletilým – zda se 

návštěvy odehrávají převážně u hostitelů doma a nakolik se věnují aktivitám mimo domov. 
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Zda hostitelé připravují nějaký program, či jde v HP spíše o společné rodinné pobývání. 

Hostitelky popisují, co se v průběhu setkání s nezletilým děje, jakým činnostem se věnují, 

čím tráví NBD u hostitelů čas. 

Všechny tři hostitelky uváděly, že při schůzkách je nezletilý do značné míry začleněn do 

běžného fungování domácnosti. Netvoří se pro něj speciální program, ale přibere se jako 

jeden člen navíc k čemukoli, co rodina zrovna podniká. Může to být i aktivita typu 

návštěva kina, zoologické zahrady či výlet. Častěji se však zřejmě jedná o mnohem 

prozaičtější činnosti běžného rodinného fungování, jako je čtení v obýváku, posezení se 

sousedy na zahradě, hraní si s dětmi apod. Hostitelka H3 uvádí, že zprvu se více snažili 

o organizaci programu návštěvou zoo, výletu a podobně, postupně však přešli právě do 

onoho rodinného módu: „A teď třeba když přijede, tak většinou už je to jako to mají vlastní 

děti, už jim prostě neorganizujeme extra nějaký program.“ 

Všechny tři hostitelky zmiňují, že podobně jako děti vlastní tráví nezletilý také nějaký čas 

prostě koukáním do mobilu. Nezletilí se do určité míry účastní i běžných domácích prací, 

jako je nákup, vaření, pomoc s něčím na zahradě… Např. H2 uvádí: „Fungovali jsme, jako 

normálně funguji v mojí rodině. Takže jsme šli nakoupit, pak jsme třeba u mě doma 

uvařili… A Jaabira jsem zapojila jako člena rodiny. Nebo jsem ho poslala s Kájou 

nakoupit, řekla jsem mu, ať mi nakrájí cibuli, ať vynese odpadky…“ Hostitelky 1 a 3 dále 

zmiňují pomoc s vařením a práci na zahradě. 

Hostitelky dále uvedly, že také pomáhají svému nezletilému s osvojováním českého 

jazyka, domácími úkoly a učením. H1 a H2 hostitelky též mluvily o tom, že nezletilému 

vysvětlují řadu věcí z českého společenského a kulturního fungování. H1: „…vysvětlujeme 

věci, které děláme běžně. Jenom je prostě verbalizujeme. Ale nejenom, že to vidí, ale 

snažíme se (a to je trošku jiné než vůči běžnému stavu), že se snažíme vysvětlovat, co 

děláme, proč to děláme. To je na tom asi hodně důležité.“ a H2: „Hodně jsme mluvili, učili 

jsme se slovíčka a vysvětlovali jsme si pořád všechno.“ 

Hostitelky zmiňovaly také, že nezletilému pomáhaly se zařizováním různých věcí (brigáda, 

bydlení, nákup oblečení atd.). H2: „potom jsem s ním byla vyřizovat brigádu, takže jsem 

s ním byla dělat pohovor, vyplnila jsem s ním všechny věci, vysvětlila jsem mu 
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dotazník….“, H3: „…ale bude také hledat nějaké bydlení. Takže tam mu zkusíme nějakým 

způsobem pomoci.“ 

U všech hostitelských rodin nezletilý o víkendech i přespává (může přespávat) a všechny 

také zmiňují, že s nimi jel či jezdí na rodinnou dovolenou. Z rozhovorů o náplni schůzek je 

patrný důraz na účast nezletilého během svátků, zejména Vánoc. H2: „…na začátku 

prosince jsme pekli perníčky u mě doma, na Mikuláše byl u nás, protože jsem mu chtěla 

ukázat naše tradice, a na Vánoce už… ne jako na Štědrý den, ale na svátky byl s námi.“, 

H3: „A bereme to tak, že když jsou nějaké svátky, Vánoce, tak prostě napíšu celou tu dobu 

a je zase na něm, kdy se domluvíme.“ 

4.8.3. Vztahy 

Nyní se pokusím charakterizovat, jaké vztahy navazují jednotliví aktéři díky hostitelské 

péči. Především se pokusím popsat, jaký typ vztahu vzniká mezi hostiteli a nezletilým a co 

pro rodinu znamená přijetí dítěte do HP z hlediska její stability. Dále shrnuji, nakolik má 

nezletilý možnost seznámit se i s širší rodinou a přáteli hostitelů, případně dalšími lidmi. 

A z druhé strany, zda díky hostitelské péči navázali nějaké nové vztahy sami hostitelé.  

Vztahu s nezletilým se účastní celá rodina, ovšem nejaktivnějším členem jsou samy 

hostitelky. Vznik HP iniciovaly a zařizovaly právě ony a i v průběhu kontaktu s nezletilým 

jsou zřejmě nejangažovanější. Zároveň všechny mluvily o tom, že se hostitelská péče týká 

všech členů rodiny a všichni jsou do ní zřejmě zahrnuti ať při všedním pobývání doma 

nebo různých rodinných aktivitách. H1 navíc doplňuje, že její dcery třeba berou 

nezletilého s sebou na nějaké akce, H3 zase poznamenává, že její manžel občas vymyslí 

nějakou aktivitu, organizuje dovolenou a nezletilého bere jako další dítě. 

H2 a H3 také zdůrazňovaly, že důležitou roli v navazování vztahu měly zejména jejich 

mladší děti. Nezletilí mají velmi vřelý vztah k dětem, protože mají sami hodně sourozenců 

a pochází z tradičnější kultury, kde jsou rodinné vztahy zvláště důležité. H2 a H3 v tomto 

kontextu vyzdvihují, jak rychle se nezletilý s jejich mladšími dětmi spřátelil a že to hodně 

usnadnilo sblížení s hostitelskou rodinou. H2: „Seznámila jsem ho na třetí schůzce s mojí 

malou dcerou. To strašně urychlilo situaci, protože oni milují malé děti a moje Kája 

rozhodně není plaché dítě, takže ta si ho ochočila už ten první večer. Takže pak se vždycky 

jen ptal „Přijde Kája, přijde Kája? Takže já jsem ji pak měla jako zbraň takovou, když 
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vázla komunikace nebo něco, tak jsem vždycky měla s sebou Káju a ta to vždycky 

zachránila, to pomohlo, že jsem měla to dítě další.“ 

Z rozhovorů jasně zaznívá, že se nezletilý stává do značné míry součástí rodiny hostitelů. 

Hezky to vystihuje H2: „Má tady rodinu. Takže i když jsme naštvaní, tak jsme naštvaná 

rodina.“ Navázaný vztah se asi nejvíce podobá vztahu blízkých příbuzných, a byť jej 

popisovaly hostitelky různě (blízký rodinný člen, blízká rodinná autorita, něco mezi 

maminkou, sestrou, tetou, blízcí přátelé…), že má vztah spíše rodinný charakter, uváděly 

všechny tři opakovaně.  

S tímto pojetím souhlasí i pracovník OPU, dle něj by se role hostitelů měla nejvíce blížit 

roli tety a strejdy. Zároveň reflektuje, že je toto označení trochu problematické, kvůli 

rozdílnému chápání intenzity takových vztahů jak ve srovnání s východní kulturou, tak 

i v rámci různých pojetí jednotlivých českých rodin. Role tety a strýce se zdá nicméně 

nejvhodnější, jelikož vystihuje dva důležité parametry: že se jedná spíše o blízký rodinný 

vztah (nikoli kamarádský), ale zároveň to není vztah rodič-dítě, protože NBD nemůže 

a nemá naplňovat roli vlastního dítěte hostitelů. Svou rodinu nezletilý má, jen je aktuálně 

nepřítomná. 

Hostitelky H2 a H3 sice mluví o tom, že je nezletilý zprvu oslovoval „mami“ a mateřský 

vztah u nich zpočátku hledal, ale obě shodně uvádí, že od toho nezletilý postupně ustoupil 

a H3 také upozorňuje, že v afghánské kultuře se oslovuje matka dané domácnosti právě 

skrze titul „matka“ a neznamená to, že by si nezletilý myslel, že je hostitelka jeho 

maminka. Všechny hostitelky se shodují, že jejich NBD dobře ví, že svou vlastní rodinu 

má doma v Afghánistánu. Stejně tak samy hostitelky sice párkrát zmínily, že berou 

nezletilého jako další dítě vedle vlastních, myslím si však, že šlo spíše o zdůraznění 

nepovrchnosti a opravdovosti vztahu. Z rozhovorů jasně vyplývá, že si odlišné postavení 

nezletilého vedle svých dětí jasně uvědomují. 

Důležitým parametrem je v tomto kontextu také věk nezletilých, kteří jsou již skoro 

dospělí, a nejsou tedy dětmi v klasickém slova smyslu. V některých aspektech jsou dost 

samostatní a vztah s dospělými je již více rovnocenný, například H1 zdůrazňuje, že 

nezletilému nediktují, kdy má přesně přijet, že se spolu domlouvají, aby to bylo pro oba 
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akceptovatelné, a H3 mluvila o tom, že se nezletilý postupně více osamostatňoval podobně 

jako její vlastní dospělý syn. 

O hloubce vztahu svědčí také názory hostitelek na další vývoj kontaktu s nezletilým 

v dospělosti, po dokončení studia a opuštění ZDC. Všechny tři hostitelky říkají, že vztah 

bude určitě pokračovat i v budoucnu. Chtějí kontakt udržovat a nezletilý bude mít u nich 

nadále místo a budou mu pomáhat, jak bude potřeba. H1 k výhledu do budoucnosti také 

poznamenala, že až bude mít nezletilý vlastní rodinu, bude to tak trochu i jejich rodina.  

Vedle „nukleární“ hostitelské rodiny si díky HP nezletilí vytvářejí síť dalších vztahů. 

Hostitelské rodiny seznámily své nezletilé s širším příbuzenstvem (zmiňují např. prarodiče, 

rodinu sestry) a také se svými přáteli a známými. H3 ještě doplňuje, že nezletilého 

seznámila i s  kolegy v práci a také se svými žáky, když jej vzala s sebou na školu 

v přírodě. 

 Sami hostitelé se díky HP mohou poznat jednak s dalšími hostitelskými rodinami 

(všechny tři hostitelky se navzájem osobně znají, přičemž H1 a H3 se vídají i mimo téma 

uprchlíků). Jinak se hostitelky potkávají na společných akcích OPU a vídají se na 

setkáních pro hostitele. Významná síť vztahů se pro hostitele i nezletilé tvoří i skrze 

skupinu dobrovolníků, která vznikla v rámci jednoho z projektů OPU. Všechny tři 

hostitelky jsou do této skupiny zapojeny, společně s ostatními dobrovolníky a nezletilými 

vytvořili partu, která si sama pořádala různé akce, chodili do čajovny, zahrát si fotbal, 

bowling, stolní hry, pořádali společné večeře u některého z dobrovolníků doma atd. Z 

dalších známostí, které vznikly v rámci zapojení rodin do HP, je to samozřejmě kontakt 

s pracovníkem OPU, který má projekt HP pro NBD na starost, H1 také například zmiňuje, 

že se spřátelila s ředitelkou dětského domova, kde je jejich nezletilý umístěn. 

Pokud jde o kontakt hostitelů s biologickou rodinou nezletilého, všechny hostitelky uvedly, 

že jeho biologická rodina ví, že tu má NBD rodinu, která mu pomáhá. H3 mluvila o tom, 

že jim nezletilý ukázal fotky svých příbuzných a své rodině zase fotky hostitelů, přímo se 

však nekontaktovali. Naproti tomu H1 a H2 se s biologickou rodinou nezletilého setkali 

přes videohovor a H1 dokonce říkala, že by možná jeli v budoucnu za nimi na návštěvu do 

Afghánistánu.  
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4.8.4. Sociokulturní integrace  

V této kategorii se chci zaměřit na téma integrace do české společnosti a kultury. Nezletilí 

jsou v situaci, kdy jsou nuceni skloubit dvě odlišné kultury, jak se jim tedy daří se do české 

společnosti začleňovat a nakolik si mohou udržet kulturu vlastní? Jak se k tomu sami 

nezletilí staví a v jakých oblastech na sebe odlišné kultury naráží? A samozřejmě jakou roli 

má v integraci nezletilého hostitelská péče? 

H1 a H2 považují právě pomoc v integraci nezletilého bez doprovodu do české společnosti 

za jeden z hlavních přínosů hostitelské péče. H1: „První je pomoci integrovat ty lidi tady. 

Je to vlastně nabídka, aby oni poznali, jak se tady žije, to je ten hlavní cíl. Protože oni jsou 

samostatní, oni přešli desetitisíce kilometrů, oni jsou schopní samostatného života, ale 

jestli mají fungovat tady, tak je potřeba, aby viděli, co my tady děláme a co je tady 

normální. Jak se tady žije v domácnosti, jaké jsou návyky, jaké jsou zvyky kulturní, Vánoce 

a tak.“ 

Jednak hostitelé pomáhají nezletilému samozřejmě s českým jazykem a průběžným 

doplňováním vědomostí, H1 a H2 také zdůrazňují, že se hodně snaží verbalizovat 

a vysvětlovat věci, které běžně dělají. Naproti tomu H3 říká, že jejich NBD informace 

o české společnosti a kultuře spíše vnímá a konzumuje, vyloženě mu je nevysvětlují a více 

se zaměřují na hledání toho, co mají společné. Za důležitou oblast v rámci seznamování 

s českou kulturou považují hostitelky slavení českých svátků, především Vánoc, 

a dodržování tradic, např. pečení perníčků či Mikuláš.  Hostitelé pomáhají nezletilému 

zorientovat se i v běžných procesech, jako je zařizování brigády, bydlení nebo nákup 

oblečení. 

Pokud jde o český jazyk, NBD mají intenzivní výuku češtiny v ZDC, do hostitelské péče 

tedy přichází už s určitými základy. Dle pracovníka OPU i hostitelek může nezletilý právě 

v hostitelské péči český jazyk výrazně rozvíjet. Hostitelé mu řadu věcí vysvětlují, češtinu 

s ním třeba i přímo procvičují, učí jej slovíčka, vysvětlují gramatiku, ale především jde 

o běžnou komunikaci s hostiteli. Stále se však nezletilí potýkají s určitým jazykovým 

hendikepem, který mnohdy znemožňuje studium na těžších stupních škol a také 

komplikuje jejich pracovní uplatnění. 
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Všichni tři nezletilí studují, aby získali střední nebo nižší střední odborné vzdělání 

s výučním listem a zároveň zřejmě hodně pracují či chodí na různé brigády. Nezletilý H2 

pracuje vedle studia na plný úvazek, H3 zmínila, že o víkendech a o prázdninách pracuje 

jejich NBD v afghánské restauraci, H1 mluvila o tom, že jejich nezletilý pracoval 

v McDonaldu a teď si zařizuje práci v KFC. S tímto souhlasí i informace od pracovníka 

OPU: „Jsou strašně pracovití a málo problémoví, protože část z nich posílá peníze domů 

rodinám, část z nich si chce vydělat, nosit hezké hodinky, nosit hezké tenisky… A jsou 

hrozně pracovití na rozdíl od Čechů.“ 

Účast hostitelských rodin na studiu a práci nezletilého spočívá jednak v tom, že mu 

pomáhají se školou, s úkoly, při vyřizování brigády či shánění práce. Významnou roli měly 

také H2 a H3, když svého nezletilého hodně podporovaly v tom, aby školu dokončil. 

Nezletilí totiž každý měsíc posílají peníze rodině domů, a proto chtěli ze školy odejít dřív 

a začít vydělávat. Získání výučního listu však pro ně znamená lepší pracovní vyhlídky do 

budoucna. Dle H2 si nezletilý cenu vzdělání uvědomuje a rád by ještě studoval, v zásadě 

ale nemá na výběr, protože musí finančně podporovat svou rodinu: „Jeho maminku moc 

nezajímá, že tady chce chodit do školy, protože tam jsou ty priority jiné, protože ona prostě 

potřebuje mít dřevo na zimu, takže nějaká škola jako…“ 

Všechny tři hostitelky také uváděly, že bude nezletilý po ukončení školy nejspíše pracovat 

v nějakém kebab bistru, potažmo afghánské restauraci. H3 mluvila o tom, že byť je 

nezletilý vyučený jako pomocná švadlena a odvádí precizní práci, sehnat pro něj takto 

zaměřené zaměstnání se jim nepodařilo. Pracovník OPU mluvil o tom, že jsou tři hlavní 

překážky, jež brání nezletilým dosáhnout na lepší studijní příležitosti a získat pak lepší 

práci. Jednak je to samozřejmě jazyk (že sice se v českém jazyce domluví, ale na rychlý 

a teoretický školní výklad to často nestačí). Pak často nemohou doložit předchozí vzdělání, 

které je ke studiu na střední škole potřeba, a třetí překážkou je i reálná úroveň vzdělaní, 

která mnohdy také nestačí. Proto dle pracovníka OPU po ukončení studia logicky končí 

častěji v bistru: „…mohou dělat někde nějakého čičmundu za osmnáct tisíc a ještě tam 

budou za toho negra, do kterého budou všichni kopat, smát se mu, nebo půjdou do toho 

svého prostředí, kde to znají a dostanou těch peněz daleko víc.“  
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Celkově začleňování nezletilého do české kultury hodnotí respondenti nicméně dost 

pozitivně. H2: „Oni odvedli všichni strašně obrovský kus práce, protože oni přišli z fakt 

tak odlišné kultury. V životě nemluvili se ženou jinou než příbuznou, v životě nemohli 

takhle sedět a dívat se ženě do očí, natož se někoho dotknout… fakt udělali obrovský kus 

práce. A pochopit náš životní styl, naše pravidla, náš humor, naši řeč těla… všechno.“ 

Hostitelky také zmiňují, že nezletilé česká kultura ovlivňuje i názorově, H2 například 

zmiňuje, že její NBD je dnes mnohem tolerantnější k českým hodnotám a začal třeba 

oceňovat význam vzdělání. Zajímavé také je, že podle hostitelek nezletilí přejímají i české 

předsudky proti Romům či evropský konzumní styl života. Sami NBD jsou dle pracovníka 

OPU i hostitelek v České republice spokojení. Dle H2 je pro samotné NBD integrace 

důležitá: „pro všechny je důležité, aby se fakt dobře integrovali. Všichni se naučili naše 

pravidla, přijali to bez řečí prostě.“  

Některé aspekty je pro ně ovšem těžké přijmout, H2 např. uvedla, že pro jejího nezletilého 

je vyčerpávající, že oproti Afghánistánu je v ČR mnohem více pravidel. Dále zmiňovaly 

hostitelky také téma alkoholu a homosexuality, nemyslí si ale, že by měli nezletilí s něčím 

významnější problém. Na otázku, zda se nezletilým těžko spojují dvě kultury, hostitelky 

odpovídaly různě: Podle H2 NBD rozumí tomu, že tady musí dodržovat zdejší pravidla 

a byť se mu nějaké věci někdy nelíbí, větší problém nevidí. Naproti tomu H1 mluvila 

o tom, že třeba mužsko-ženské či manželské role hostitelů působí na jejich nezletilého 

hodně silně, míchají se mu se vzory z domova a je z toho zmatený. H3 říkala, že si 

nezletilý drží svou kulturu, ale nemá problém vstřebat i tu evropskou. 

Dle H2 je vlastní kultura pro NBD velmi důležitá: „Afghánistán mu chybí, no. Oni jsou 

kluci hrozní patrioti a vlastenci. Oni mi to vysvětlovali jednou takhle: první je Alláh, potom 

je Afghánistán, pak je maminka a pak je všechno ostatní.“. Podle H2 je pro nezletilého 

důležité, aby v ČR dobře reprezentoval svou vlastní kulturu. Hostitelky zmiňovaly různé 

způsoby, jak jsou NBD v České republice se svou kulturou v kontaktu: mohou chodit do 

mešity, dodržují své svátky, mohou se v ČR potkávat s dalšími Afghánci, navštěvovat 

afghánskou restauraci a hostitelky také mluvily o tom, že na některých společných akcích 

uvaří kluci afghánské jídlo a tancují afghánské tance. Dle H2 nikdo nezletilým neupírá 

jejich kulturu přímo, ale mají tu samozřejmě méně možností než v Afghánistánu 
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a například dodržování půstu či různých zvyků je tu náročnější. Hostitelky však mluvily 

i o tom, že nezletilí svou etnickou příslušnost mohou vnímat též jako hendikep, jelikož se 

setkávají i s negativními postoji k uprchlíkům obecně i k nim samým (například od 

spolužáků ve třídě).  

Důležitá je v kontaktu s vlastní kulturou nepochybně biologická rodina NBD. Všichni tři 

nezletilí si se svou rodinou telefonují, jsou v kontaktu přes WhatsApp nebo Skype. Vztahy 

s rodinou jsou pro ně dle hostitelek i pracovníka OPU velmi důležité, cítí za rodinu 

zodpovědnost a chtějí se o ni postarat.  

4.8.5. Systém 

V následujícím textu se pokusím popsat celkový systém HP. Srovnám zde zkušenost 

hostitelek s dosavadním fungováním HP a výpověď pracovníka OPU o tom, jak je 

v současnosti koncept nastaven a připraven v rámci projektu na podporu HP pro NBD. Co 

zahrnuje příprava k hostitelské péči? Jaké podmínky musí hostitelé splnit před vznikem 

HP? A je zde nějaká kontrola i v průběhu kontaktu? Jaká podpora se hostitelům nabízela 

a nabízí? Co fungovalo dobře a naopak jaké problémy respondenti reflektují? A ošetřuje 

tyto mezery nově připravený plán nějak?  

H2 a H3 nějakou systémovou pomoc k dispozici příliš neměly, H1 již ano. Proto se také 

hostitelky někde rozchází v tom, co vnímají jako problém. Všechny nicméně reflektují, že 

jsou vlastně prvními průkopníky HP pro NBD, jejich HP se tvořila tak trochu „na koleni“ 

a na základě jejich zkušeností se systém teprve nastavoval a vznikal. Všechny nějak 

zaznamenaly, že OPU připravilo postup k HP pro NBD. V této části tedy vždy představím 

zkušenost hostitelek s určitou oblastí systému a následně uvedu, jak daný aspekt koncipuje 

pracovník OPU v projektu HP pro NBD. Na závěr shrnu mezery systému, které ze 

srovnání těchto dvou pohledů vyplývají jako dosud neošetřené. 

Počátečním tématem je vyhledávání a příprava hostitelských rodin. K prvnímu bodu se 

hostitelky příliš nevyjadřovaly, u H2 a H3 vznikla HP překlopením z dobrovolnictví 

v OPU a H1 se již pohybovala ve skupině nezletilých a dobrovolníků, když se objevila 

nabídka, zda se nechtějí stát hostiteli pro jednoho z NBD. Pokud jde o přípravu, H2 a H3 

absolvovaly skupinové školení OPU pro dobrovolníky, H1 tuto přípravu přeskočila, jelikož 

se v oblasti uprchlíků a nezletilých pohybovali s rodinou již dlouho a svého NBD již znali. 
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Individuální přípravu a přípravu konkrétně k tématu hostitelské péče hostitelky zřejmě 

neměly. Všechny respondentky se shodují, že je především potřeba seznámit se s kulturou 

NBD, nejlépe osobní zkušeností, případně zprostředkovaně (H2 zmiňuje, že si například 

četla knihy o afghánské kultuře, jelikož osobní zkušenosti neměla). H2 také zdůrazňuje, že 

je třeba s budoucími hostiteli řešit i průběh navazování vztahu, že je důležité postupovat 

pomalu a neskočit do toho po hlavě, aby příliš rychlé navázání vztahu nenarušilo 

dosavadní vztahy v rodině. 

K projektu HP pro NBD nemá aktuálně zřejmě smysl provádět velkou kampaň, jelikož do 

ČR nepřichází téměř žádní noví nezletilí. Pracovník OPU však oslovil občanskou 

iniciativu Češi pomáhají a ozvalo se dost potenciálních zájemců. Mimoto samozřejmě 

OPU propaguje HP pro NBD na svých stránkách. V současnosti tedy OPU netrpí 

nedostatkem zájemců o hostitelství. Co se týče přípravy, nejprve vždy proběhne 

s potenciálními hostiteli dvouhodinové skupinové setkání o hostitelské péči a nezletilých 

bez doprovodu. S těmi, kteří mají nadále zájem, se pak pracovník OPU schází individuálně 

a mluví již o jejich konkrétní situaci, jaké mají obavy, na co si dát pozor, co je potřeba 

dopředu ošetřit atd. Materiály k sebevzdělávání v tématu HP pro NBD bohužel nejsou, 

hostitelé mohou sáhnout případně po literatuře obecně k HP nebo NRP a mohou využít 

zdrojů zaměřujících se na práci s NBD, s uprchlíky a samozřejmě využít literaturu 

o kultuře NBD. 

Další částí procesu je splnění podmínek k hostitelské péči. H3 tyto procesy absolvovala 

sama, ZDC ji odkázalo na sociální pracovnici, u níž s rodinou vyplnili dokumentaci, 

předali výpisy z trestního rejstříku a pracovnice provedla šetření v domácnosti. 

Psychologický pohovor nebyl od hostitelů H3 vyžadován. H2 absolvovala pouze pohovor 

s psycholožkou v zařízení, OSPOD nekontaktovala, jelikož byl NBD čerstvě zletilý. 

V případě H1 již kontakt s ústavním zařízením a sociální pracovnicí zprostředkovalo OPU, 

pouze rozhovor s psychiatrem zařizovala hostitelka sama. H1 tedy zařídila výpisy 

z trestních rejstříků členů rodiny, absolvovala pohovor s psycholožkou zařízení, 

s psychiatrem a se sociální pracovnicí, která následně provedla šetření v domácnosti. 

Podmínky H1 a H3 měly hotové velmi rychle asi během měsíce.  
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V připraveném plánu OPU pomůže pracovník zájemcům splnit formální náležitosti. 

Hostitelé si obstarají výpis z rejstříku a absolvují psychologický rozhovor. Pracovník OPU 

chce zajistit speciálního psychologa se zaměřením na téma uprchlíků a NBD, který bude 

schopen dobře posoudit, zda jsou žadatelé vhodní. OPU tak bude moci posílat hostitele 

přímo za tímto konkrétním psychologem a toto bude možné z projektu i uhradit, čímž se 

trochu stáhne z hostitelů finanční zátěž. Dále hostitelé vyplní dotazník k hostitelské péči. 

Jedná se o dotazník, který vyplňují žadatelé o PP, upravený a vztažený k problematice 

NBD, aby bylo možné dopředu zjistit místa, která bude potřeba nějak ošetřit (například 

rodinné uspořádání, vyznání, xenofobní sousedé atd.). Všechny podklady (dotazník, výpisy 

z trestních rejstříků, posouzení psychologa) se předají pracovnici OSPOD, která provede 

šetření v domácnosti hostitelů a hostitelskou péči schválí.  

V kontaktu s ústavním zařízením v souvislosti s HP byly hostitelky spíše za začátku. H1 

a H2 se setkaly s psycholožkou, H2 se seznámila i s vychovatelem nezletilého, H3 se 

s vychovatelkou svého NBD zpočátku jednou za čas scházela k zhodnocení, jak 

s nezletilým fungují. H1 se seznámila také s ředitelkou zařízení, kam se nezletilý později 

přesunul. Vychovatel nezletilého nebyl ani v jednom případě ustanoven přímo garantem 

hostitelské péče, byť u H3 tak vychovatelka snad do určité míry fungovala. V případě H1 

ani H2 vychovatel na HP příliš nespolupracoval. H1 a H3 psaly žádosti na OSPOD 

a ústavnímu zařízení, co chtějí s NBD podnikat, které dny u nich může NBD být a kde 

budou. Po dosažení zletilosti si již NBD píše propustku sám a musí vždy uvést, že bude 

v daný den u hostitelů.  

Pracovník OPU shrnuje funkci ústavního zařízení tak, že jim jednak hostitelé nahlašují, 

když si chtějí nezletilého vzít přes noc, a ideálně by hostitelé měli spolupracovat 

s garantem nezletilého, který by měl mít na hostitele kontakt, aby se mohli flexibilně 

domlouvat. 

Vznik kontaktu probíhal různě, rodina H1 dostala nabídku, zda se nechtějí stát hostitelskou 

rodinou pro nezletilého, kterého potkali na společném večírku pro NBD a dobrovolníky, 

H2 a H3 se přihlásily jako dobrovolníci s tím, že chtěly některému NBD nabídnout 

intenzivnější kontakt. U všech tří pak začalo brzy dosti intenzivní setkávání, nezletilý začal 

jezdit k hostitelům na návštěvu a po měsíci až dvou u nich mohl i přespávat. 
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 Dle pracovníka OPU by bylo dobré, aby budoucí hostitelé nejprve přišli na některou 

z akcí pro dobrovolníky, aby poznali trochu nezletilé obecně. A ideální by pak bylo, aby 

začali nejprve jako dobrovolníci pro daného NBD a až by se trochu poznali a ujistili se, že 

chtějí jít do intenzivnějšího kontaktu, pak by se dobrovolnictví změnilo na HP. Takový 

postup by měl být bezpečnější pro obě strany, pokud by si vzájemně nesedli, je ukončení 

spíše kamarádského vztahu s dobrovolníkem méně zraňující než ukončení hlubšího a více 

rodinného vztahu s hostiteli. Samozřejmě bude zde třeba mluvit s oběma stranami otevřeně 

o průběhu a ošetřit dobře jejich očekávání. Zároveň to nemusí být jediná cesta, dle 

pracovníka OPU je možné použít i klasickou více formální verzi, bez fáze dobrovolnictví, 

to již záleží na konkrétní situaci NBD a hostitelů. S prvním kontaktem jim OPU pomůže, 

další setkání již záleží na hostitelích a nezletilém, pracovník OPU bude nicméně 

k dispozici a poradí, bude-li potřeba. 

Zkušenost s podporou a vedením mají hostitelky také různou. Hostitelská péče H1 jako 

„nejmladší“ ze tří případů, byla již ze strany OPU více doprovázená, H2 a H3 méně. H2 

mluví o tom, že zpočátku podporu a radu čerpala nejvíce ze skupiny dobrovolníků, chybělo 

jí však nějaké více individuální vedení, protože jako hostitelka se potýkala i s věcmi, které 

dobrovolníci neřešili. S tím jí pomohla až svépomocná skupina pro hostitele doprovázená 

supervizí, jež pracovník OPU zorganizoval. Tato setkávání hodnotí všechny hostitelky 

velmi kladně a jsou rády za možnost sdílení s ostatními hostiteli. H2 dodává, že by ocenila, 

kdyby byla setkávání častěji než jednou za čtvrt roku a kdyby mohla přivést i NBD či 

vlastní děti. Všechny hostitelky oceňují možnost konzultovat různé věci s pracovníkem 

OPU, H1 a H2 vidí jako přínosné i akce, které OPU pořádá. A všechny hostitelky zřejmě 

čerpají různé druhy podpory z „komunity“ lidí, kteří se NBD a uprchlíkům věnují. 

V rámci projektu hostitelské péče pro NBD budou nadále fungovat svépomocná setkávání 

hostitelů s odborným vedením pracovníka OPU a supervizorky. Hostitelé budou průběh 

HP i případné problémy konzultovat s pracovníkem OPU také v rámci pravidelných 

individuálních setkání, zkušenosti a podporu k tématu náhradní rodinné péče a vztahů 

mohou čerpat též od supervizorky. Dále budou mít hostitelé k dispozici vzdělávací 

semináře, možnost spolupráce s interkulturními pracovníky a odborné psychologické 
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poradenství a psychoterapeutickou podporu. Kromě toho OPU pořádá různé akce, jichž se 

hostitelé mohou účastnit a setkávat se i s dalšími dobrovolníky, pracovníky a nezletilými.  

Poslední fází je hodnocení efektivity a dobré praxe, a to na základě zpětné vazby hostitelů 

i nezletilých. Tato část se aktuálně připravuje, hodnocení se bude získávat jak v průběhu 

projektu, tak i na závěr, a to různými formami (např. dotazník, rozhovor). 

Ze srovnání výpovědí hostitelek a pracovníka OPU vyplývá, že z řady problémů, jež 

hostitelky na své HP pozorovaly, připravený systém většinu ošetřuje. Mezer, jež dosud 

zůstávají nepokryty, je sice několik, nezdají se však být příliš závažné: H2 zmiňovala, že 

by ocenila častější supervize (na druhou stranu H3 mluvila o tom, že je pro ni náročné na 

supervize dojíždět i při současné frekvenci, jelikož bydlí dál od Prahy). Podle H2 by také 

bylo přínosné, kdyby mohla přibrat na setkání i nezletilého a vlastní děti. 

Místem k rozvoji by mohla být také podpora spolupráce hostitelů s garantem 

(vychovatelem) nezletilého, která dle dvou hostitelek příliš nefungovala. Určitou 

nevýhodou je také to, že je hostitelská péče pro NBD centrovaná na oblast Prahy a okolí, 

což automaticky vylučuje řadu potenciálních hostitelů (v současné situaci, kdy je však 

nedostatek nezletilých to problém není). H3 zběžně zmínila také fakt, že na rozdíl od PP 

jdou všechny finance za hostitelem, a tedy určitý finanční výdaj HP pro rodinu znamená. 

Hostitelky však říkaly, že s běžným platem to není problém a OPU se snaží hostitelským 

rodinám trochu ulehčit například hrazením psychologického pohovoru a nabídkou různých 

akcí a aktivit. Další oblastí, kam chce pracovník OPU v budoucnu zaměřit pozornost, je 

také kontakt s biologickou rodinou nezletilého.  

Velký nedostatek, který reflektují zejména H1 a pracovník OPU, je nedostatečná státní 

podpora, nedostatečné legislativní ukotvení hostitelské péče. H1: „Že tak trošku je to 

vlastně postavené zase na neziskovce. Zase to není institucionalizované v rámci státu.“ 

Pracovník OPU mluvil o tom, že MPSV institut hostitelské péče neschvaluje: 

„Ministerstvo práce a sociálních věcí tohle považuje za zneužití tohohle odstavce nebo 

toho paragrafu (myšleno § 30 zákona č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí). 

Říkají, že děti mají chodit do pěstounky a tohle že je zneužívání. Že naopak nejen že to 

nepodpoří, ale chtěli by tohle úplně smáznout.“ Pěstounská péče pro nezletilé bez 

doprovodu však v ČR v současnosti nefunguje, tuto možnost tedy nezletilí nemají, 
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a hostitelská péče je tedy aktuálně jediná šance, jak je dostat do rodin (zároveň i pro 

některé nezletilé nemusí být PP vhodná). Proto OPU otevřelo projekt, který této formě dá 

nějaký rámec a ošetří možná rizika. Pracovník OPU dodává, že současné nastavení 

legislativy je sice nedostačující, ale v zásadě to OPU nepřekáží a relevantní partneři jsou 

pro ně Magistrát, OSPOD a ZDC, kteří se budou na hostitelské péči pro NBD rádi podílet. 

4.8.6. Náročnost HP 

V této kategorii popisuji požadavky, které HP na hostitele klade a co by měli hostitelé mít 

či umět, aby mohli HP pro NBD realizovat. Dále se zaměřím úskalí, s nimiž se hostitelé 

mohou při kontaktu s NBD setkat, a shrnuji, jak se respondenti k těmto potenciálním 

rizikům staví.  

Co se týče finanční stránky, hostitelé za nezletilého nějaké peníze dávají, platí třeba 

cestovné, vstupné do kina, samozřejmě jídlo, když je u nich apod. Respondenti se nicméně 

shodují, že to není nic, co by s normálním platem rodina nezvládla. Když je nezletilý 

u nich, platí prostě za jedno dítě navíc.  

Více než o finanční zátěži mluvila H2 o tom, že ji hostitelská péče stojí spoustu energie, 

bylo to pro ni někdy i psychicky náročné, občas měla pocit, že to nikam nevede. Zároveň 

ale dodává, že „ta hostitelská péče nemusí být na sto padesát procent, jako to dělám já. Já 

jsem si ten bič upletla hodně sama“ a říká, že její nezletilý vyžadoval hodně péče, zatímco 

jiní chlapci jsou více samostatní. H1 a H3 o tomto přímo nemluvily, H3 jen zmínila, že 

bylo trochu únavné, když musela jednu dobu každý týden psát na OSPOD a ústavu žádost, 

co chtějí s NBD podnikat. Nicméně z jejich popisu, s čím vším nezletilému pomáhají, jak 

intenzivně jej přibírají do rodinného života atd., vyplývá, že hostitelské péči věnují dost 

času a energie. 

Z osobnostních předpokladů hostitelů je dle respondentů hlavní to, že chtějí nezletilému 

pomoci, a důležité je, aby byli otevření a tolerantní k cizincům. Dále jednotlivě zmiňují 

ještě empatii a flexibilitu. 

Co se týče znalostní či zkušenostní výbavy, H1 a H3 se v uprchlické tematice pohybovaly 

už před vznikem jejich HP a soudí, že je lepší, když má hostitel již nějaké zkušenosti 

a trochu kulturu nezletilého zná. H2 naproti tomu žádné zkušenosti přímo s uprchlíky 
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neměla, studuje však transkulturní komunikaci a reflektuje, že s tím mohla následně 

poznatky z hostitelské péče spojovat. I ona však souhlasí, že by se měl hostitel s kulturou 

NBD seznámit. Dle pracovníka OPU předchozí zkušenosti nejsou nutnou podmínkou. 

Když je hostitel má, je to pro něj výhoda, ale určitě to nediskvalifikuje nováčky (zájemci 

absolvují přípravu). H2 a H3 reflektovaly, že mají dobrou výchozí pozici jako matky, 

protože měly již zkušenosti s vlastními dětmi a také proto, že pro NBD má sociální role 

matky velkou váhu. Obě také zmiňovaly, že navazování vztahů hodně urychlila přítomnost 

mladších děti v rodině. 

Zásadní podmínkou k HP je ovšem dojezdová vzdálenost mezi hostiteli a zařízením, kde je 

NBD umístěný. Všechny tři hostitelky bydlí v Praze nebo poblíž Prahy, takže nezletilý 

může k nim domů celkem dobře dojíždět. Náročnější je to pro hostitele H3, kteří bydlí od 

Prahy dál a zpočátku si pro NBD jezdili autem, teď už dojíždí sám. Kromě toho mají 

hostitelé jednou za čtvrt roku setkávání, která jsou pro H3 s dlouhým dojezdem celkově 

časově dost náročná. Také se pořádají různé akce pro dobrovolníky, hostitele a NBD, kam 

by hostitelé s bydlištěm daleko od Prahy těžko dojížděli. Pracovník OPU říká, že u 

hostitelů-zájemců s bydlištěm daleko od Prahy nemá HP moc smysl, někdy to může 

fungovat, ale příliš daleko od zařízení, kde je NBD umístěn, to prostě nejde. 

Z možných úskalí se respondenti vyjadřovali k rizikům souvisejícím s odlišným jazykem 

a kulturou NBD. Všichni se shodují, že jazyková bariéra není problém. Nezletilí umí 

trochu česky z intenzivní výuky ze ZDC, takže se v základu domluví. Všechny rodiny tedy 

komunikovaly s NBD v českém jazyce, a byť zpočátku vznikaly někdy momenty 

neporozumění, docela rychle se překlenuly.   

Co se týče odlišných zvyků, hodnot a náboženství nezletilých, hostitelky konstatovaly, že 

byly v tomto směru trochu obezřetné a bylo pro ně důležité zjistit, jaké má nezletilý názory 

na islám, na situaci v Afghánistánu, jestli není nějak radikální. Podobně pracovník OPU 

zmiňuje, že je dobré tohle téma otevírat a být k tomu pozorný, aby se NBD nechytil nějaké 

špatné party. Jelikož však tuto stránku řeší profesionálové v zařízení, kde je NBD 

umístěný, věří, že riziko je zde minimální. Všechny hostitelky se shodují, že víra, 

náboženské postoje a názory nebyly problém. Nezletilí prostě dodržují některé své zvyky, 

např. nepijí alkohol, nejedí vepřové maso, nepřevlékají se v místnosti s dalšími lidmi, 
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dodržují půst a někteří chodí do mešity. Stačí, když je rodina v tomto směru tolerantní, 

a spíše než jako zátěž to hostitelky vnímají jako obohacení, H3 dokonce zmínila, že 

některé svátky slavili spolu s nezletilým. Hezky to shrnuje H2: „Zjistila jsem, že jsou úplně 

v pohodě, že prostě mají svou víru a nic to neovlivňuje výrazně v jejich okolí. Jenom mu 

prostě nedávám vepřové, to je jediné, co se pro mě v mém životě změnilo.“ Za mnohem 

důležitější považují hostitelky to, z jaké rodiny nezletilý pochází, zda je dobře vychovaný, 

stejně jako je tomu u českých dětí, např. H3 říká: „On je poměrně galantní a to ho podle 

mě nenaučila Evropa, to už musel mít i z té rodiny, to chování k ženám, a on připouští, že 

se jeho otec choval k manželce velmi hezky, takže on to chování s nějakým respektem 

a s úctou k té ženě měl odtamtud.“ 

Jako další potenciálně náročný aspekt se nabízí psychické problémy NBD, jež si odnáší 

z náročné cesty nebo i země původu. Hostitelky zmiňovaly, že nějaké problémy NBD 

mají, ale jako velký problém to nereflektovaly, jejich HP to zřejmě příliš neovlivnilo. 

Naopak to, že získali hostitele, psychickému stavu nezletilých zřejmě prospělo.  

Významné riziko hostitelky i pracovník OPU spatřují v náhlém ukončení vztahu, pakliže si 

hostitelé s dítětem nesednou, nebo mají jiná očekávání apod. Jednak je to samozřejmě 

zraňující pro nezletilého, H3 však doplňuje, že je to těžké i pro hostitele. Z vlastní 

zkušenosti mluví o tom, že když první nezletilý vztah opustil, také je to zranilo a nechtěli 

se nějakou dobu znova takto vázat. Z tohoto důvodu by dle pracovníka OPU bylo dobré, 

aby se obě strany nejprve poznaly přes dobrovolnictví v rámci méně intenzivního kontaktu 

a až po nějaké době se posunuli do HP. Zároveň pracovník OPU věří, že dobrou přípravou 

a doprovázením se dá rizikům do značné míry předcházet.  

Dalším náročným aspektem jsou nepochybně reakce okolí hostitelů na jejich hostitelskou 

péči a na NBD. Z odpovědí hostitelek vyplývá, že příbuzní a přátelé reagují spíše pozitivně 

a i někteří z těch, o nichž hostitelky ví, že mají jiný názor na islám či uprchlíky, se pak ke 

konkrétnímu člověku chovali vstřícně. Přesto mají hostitelky zkušenosti i s negativními 

postoji svého okolí, H2 např. zmínila, že babička její mladší dceru strašila, že je jejich 

NBD v noci podřeže, H3 zase mluvila o negativním postoji kolegy v práci. Mimo to se 

hostitelé setkávají s negativními reakcemi (nenávistné komentáře, výhrůžky apod.) hlavně 

na sociálních sítích. H3: „to bývají od výhrůžek po nějaké takové nenávistné poznámky, po 
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poznámky, že to děláme pro peníze a že za to máme já nevím… To je asi běžné, to píší všem 

dobrovolníkům takové zprávy všelijaké. Na facebook, do messengeru nebo i třeba pod 

nějaký článek, když někde jste v nějakém textu, tak potom do těch komentářů.“  

Jednu zajímavou zkušenost popisuje H3: na sociálních sítích do skupiny pěstounů, kteří 

mají v PP české, případně romské dítě, postovala, že se hledají hostitelské rodiny pro 

cizince, a setkala se s rasistickými a xenofobními názory a s odsudkem, jak je možné, že si 

někdo vezme do péče cizince. 

Kromě problémů ve vnějších vztazích může přijetí NBD do HP narušit i stávající vztahy 

a pochody uvnitř hostitelské rodiny. Jednak je to cizí těleso, které vstupuje do rodiny, a je 

proto třeba, aby byla rodina dostatečně stabilní, fungující, nesnažila se saturovat si skrze 

nezletilého nějaký vlastní nedostatek a aby dokázala nastavit potřebnou rovnováhu mezi 

vztahy navzájem a vztahem s nezletilým. Např. H2 mluvila o tom, že toto bylo pro ni 

zpočátku těžké. Chtěla se nezletilému hodně věnovat a nedařilo se jí zprvu pozornost 

rozdělit tak, aby to nebylo na úkor druhých dětí. Přijetí nezletilého do rodiny může také 

narušit vztahy se členy širší rodiny, pakliže s tímto krokem nesouhlasí, mají k uprchlíkům 

negativní postoje apod. H2 například zmiňovala, že kvůli přijetí nezletilého přestala mluvit 

se svým otcem, podobný problém zmiňuje i pracovník OPU v souvislosti s jednou 

zájemkyní o hostitelství.  

4.8.7. Přínosy a motivace  

V poslední kategorii krátce shrnuji, jaké přínosy respondenti přímo pojmenovávali. V čem 

vidí přínos HP pro nezletilé a co přinesla hostitelská péče jim samotným? Co dala 

hostitelská péče vlastním dětem hostitelů? Vyváží přínosy ty náročné stránky HP? A jaká 

byla motivace hostitelů k HP?  

Všichni respondenti zdůrazňují, že základním přínosem HP je, že má nezletilý pocit 

bezpečí. Získává zázemí, kam se může obrátit, bezpečný prostor, kde si může postěžovat, 

rodinu, s níž může počítat. A právě ten rodinný formát je dle respondentů pro nezletilé 

hodně důležitý. H3 poznamenala, že v ústavu je jeden vychovatel na několik dětí, zatímco 

hostitel je někdo, koho má nezletilý jen pro sebe. H2 a H3 zmínily, že než jejich nezletilí 

získali hostitelskou rodinu, byli na tom psychicky špatně, cítili se tu hodně sami. 



 

58 

Dalším zásadním přínosem, na němž se hostitelky shodují s pracovníkem OPU, je pomoc 

s integrací. Nezletilý se seznamuje se zdejším společenským a kulturním kontextem, zvyky 

a hodnotami, vidí, jak funguje normální česká domácnost, jak vypadají běžné procesy od 

nakupování oblečení po vyřizování brigády. Pracovník OPU zdůrazňuje: „Rodina je 

připraví na integraci lépe než pobyt v zařízení a naše služby nebo cokoli, ten reálný život je 

nejlepší.“ 

Velký přínos spatřují H1 a pracovník OPU v rozvoji českého jazyka. Tím, že NBD 

komunikuje s hostiteli v češtině a tím jazyk trénuje, posuny jsou zde hodně znát. H3 

a pracovník OPU zmiňovali také, že se nezletilý díky HP seznámí s více lidmi, získá síť 

lidí, na které se může obrátit. 

Hostitelky mluví s velkým důrazem o tom, že kontakt s NBD jim mnoho dal, že přínosy 

převažují náročné aspekty a že se jim práce a námaha hodně vrátí. H2 vnímá kontakt 

s nezletilým bez doprovodu jako velké obohacení a poučení, reflektuje, že sama měla 

spoustu předsudků a díky HP si je může zvědomit a pracovat s nimi. Všechny hostitelky si 

velmi cení možnosti poznat jinou kulturu a získat přehled o životě v cizí zemi. H2 mluví 

i o tom, že si díky HP uvědomila hodnotu vlastní kultury a kolik dobrých věcí česká 

kultura nabízí. H1 zmínila, že se naučila trpělivosti a toleranci a jako rodina se učí 

komunikaci i mezi sebou. H3 uvedla, že nové znalosti jsou pro ni užitečným zdrojem 

i v její práci jako učitelky a díky osobní zkušenosti mohla ovlivnit názory a postoje dětí, 

které učí a jsou mnohdy z hodně xenofobního prostředí. Hostitelky také říkají, že jejich 

děti jsou díky kontaktu s NBD tolerantnější, získaly cenné zkušenosti o člověku z jiné 

kultury, mohou se proti rasistickým či xenofobním názorům opřít o vlastní reálnou 

zkušenost. Hostitelce H1 dává zkušenost s NBD také důvěru, že integrace cizinců obecně 

se dá zvládnout. Pracovník OPU doplňuje, že HP je super v tom, že jsou dobře viditelné 

výsledky práce, je tu opravdu znát, jak se ti kluci zlepšují. 

Obecným důvodem, proč se hostitelky k HP rozhodly, bylo to, že chtěly pomoci. H1  

říkala, že s rodinou hodně cestují a v zahraničí se vždy setkali s vlídným přijetím od 

místních lidí a navázali tam hezké vztahy, tak jim přišlo přirozené, že podobně pomohou 

zas oni někomu tady doma. Zároveň se v oblasti uprchlíků již dlouho pohybovali, rádi 

poskytují podporu a zázemí lidem, kteří to potřebují a pomáhají jim. H2 během uprchlické 
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krize pomáhala finanční podporou, sbírkami, ale měla pocit, že by chtěla udělat něco víc. 

Náhodou narazila na tuto možnost a přišlo jí, že nejlépe integraci nezletilému umožní, 

když si jej vezme domů a ukáže mu, jak to v ČR funguje, jak funguje česká rodina. 

Zároveň H2 uvedla, že do toho šla, protože už tehdy věděla, že ji samotnou to bude 

naplňovat. U H3 hrál roli také zájem o politiku. Když okolo roku 2015 převažovalo 

negativní vnímání uprchlíků, měla pocit, že každý, kdo má jiný názor, by neměl mlčet 

a měl by něco udělat, aby dal svůj názor jasně najevo a vymezil se proti odmítání uprchlíků 

nějakým činem, vlastní aktivitou. 

H3 také v rozhovoru podrobněji vysvětlila svou motivaci nabídnout hostitelskou péči 

cizinci, a ne českému či romskému dítěti, respektive proč se rozhodla pro sedmnáctiletého 

Afghánce, nikoli pro sedmnáctiletého Roma. Pracuje totiž s lidmi ze sociálně slabých rodin 

a s problémovou mládeží ve věku čtrnáct, patnáct let a staršími, a byť má své žáky ráda 

a pracuje s nimi každý den, říká, že proto také ví, že čtrnáctiletého romského chlapce 

z dětského domova by si vzít domů spíše netroufla. Naproti tomu u afghánského chlapce si 

říkala, že ten měl pečující rodinu, přišel z funkční rodiny, je bez citové deprivace a má 

nastavené nějaké běžné hodnoty a rodinné návyky, a je tedy menší pravděpodobnost, že 

s ním budou nějaké problémy, což se jí také potvrdilo. H3 zároveň dodává, že každý musí 

prostě zvážit, na co má síly. 

4.9. Diskuze 

V následující části zodpovím své výzkumné otázky, zároveň svá zjištění porovnám se 

závěry dalších autorů a teoretiků věnujících se hostitelské péči. První výzkumná otázka, jíž 

jsem se v této práci snažila zodpovědět, se ptá, jak funguje systém hostitelské péče pro 

nezletilé bez doprovodu v ČR.  

Než se tuto otázku pokusím zodpovědět, nejprve se pozastavme u samotného pojmu 

„hostitelská péče“, konkrétně u otázky věku příjemce této péče. Komu vlastně by měl onen 

systém hostitelskou péči poskytovat? Všechny zdroje, s nimiž jsem se setkala, mluví 

o tom, že hostitelská péče je poskytována dítěti žijícímu v ústavním zařízení. Pojem „dítě“ 

odkazuje k hranici osmnácti let. Znamená to, že v osmnácti letech hostitelská péče končí? 

Vzhledem k tomu, jak je literatura k tématu nepočetná, text, který by se zabýval přímo 

touto otázkou, jsem nenalezla. Blahutová a Zezulová (2011) i Kubíčková (2011) nicméně 
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reflektují jako jeden z přínosů HP provázení mladého člověka i po odchodu z ústavu a při 

vstupu do dospělého života. V běžných rodinách rodiče dítě obvykle podporují i po 

dosažení zletilosti, a dokud dítě studuje, mají k němu i vyživovací povinnost. Toto 

reflektuje i legislativa týkající se ústavní výchovy, která umožňuje mladým dospělým do 

26 let uzavřít se zařízením (včetně ZDC) smlouvu a tím získat na dobu studia plné přímé 

zaopatření (Zákon č. 109/2002 Sb.). Omezení hostitelské péče striktně do doby dosažení 

zletilosti je z tohoto hlediska nesmyslné. Z výzkumného šetření vyplývá, že projekt na 

podporu hostitelské péče pro nezletilé bez doprovodu proto jasně vymezuje příjemce HP 

jako klienty ústavního zařízení do 26 let, kteří jsou či byli nezletilým bez doprovodu. 

V pojetí pracovníka OPU i hostitelek pokračuje hostitelská péče i po dosažení zletilosti 

a o ukončení by se dalo mluvit v momentě, kdy se například rozvolní intenzita setkávání, 

jako je tomu v případě H3 (navázaný vztah z hostitelské péče zde přetrvává, nejedná se 

však již o realizaci HP).  

A nyní tedy k otázce, jak systém HP pro NBD vypadá. Začneme-li na nejvyšší úrovni, jak 

je systém ošetřen v legislativě? Z teoretické části práce zaznívá, že institut HP existuje 

skrze její praktickou realizaci, jíž následně reflektuje několik málo publikací, 

nejkomplexněji odborná metodika Hostitelská péče a příprava k ní. V legislativě pojem 

„hostitelská péče“ neexistuje, opírá se o paragraf upravující pobyt dítěte mimo ústav u jiné 

fyzické osoby než rodiče. Přičemž legislativní ošetření tohoto institutu je velmi vágní, 

vymezuje pouze podmínky, jež mají na počátku prověřit dané fyzické osoby, a toto 

vymezení není nepříliš detailní, což Blahutová a Zezulová (2011), Gabriel a Novák (2008) 

i Kubíčková (2011) vesměs kritizují. Další úpravu, která by umožňovala vnější kontrolu 

a zároveň podporu aktérů v průběhu HP, v legislativě nenajdeme. Nedostatečné ukotvení 

reflektuje i pracovnice MPSV v odpovědi na můj emailový dotaz, jaké je stanovisko 

MPSV k hostitelské péči (viz příloha 6). V závěru odpovědi však dodává, že o rozvoji či 

lepším ukotvení hostitelské péče MPSV v současnosti neuvažuje. 

Institut HP tedy stojí na praktické realizaci fyzickými osobami (hostiteli), kteří chtějí dítěti 

nabídnout rodinné prostředí, a na pomoci neziskových organizací (např. Děti patří domů), 

které těmto poskytují nějakou formu pomoci, doprovázení, poradenství atd. A právě tak 

v posledních šesti letech nabídly některé české rodiny svůj čas, energii a rodinné prostředí 
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i několika nezletilým cizincům bez doprovodu. Z analýzy rozhovorů vyplývá, že zprvu 

spočívala realizace HP pro NBD na aktivitě jednotlivých rodin a o systémovém ošetření 

(kromě splnění základních podmínek a určité podpory ze strany Organizace pro pomoc 

uprchlíků) nelze příliš mluvit. Tyto první případy hostitelské péče pro nezletilé bez 

doprovodu, uskutečněné H0, H1, H2 a H3, lze však označit za průkopnické. Díky nim se 

totiž tento koncept ozkoušel a díky jejich zkušenostem připravil pracovník OPU postup 

k HP pro NBD, který se zároveň snažil připodobnit osvědčeným a nastaveným procesům 

pěstounské péče. To umožnilo OPU otevřít v září 2019 projekt, pod jehož záštitou je dnes 

HP pro NBD dle připraveného postupu realizována. 

Projekt HP pro NBD tedy vznikl v zásadě z iniciativy jednoho pracovníka OPU ve snaze 

zajistit potřebnou kontrolu a podporu hostitelské péče (konkrétně pro skupinu NBD), jež 

v legislativním ukotvení chybí. Tento pracovník má celý projekt na starost, sám má 

zkušenosti s problematikou nezletilých bez doprovodu a zkušenosti související s tématem 

náhradní rodinné péče čerpá od oborníků, kteří se podílí i na supervizi hostitelů. Dalším 

zdrojem znalostí je také nezisková organizace Dobrá rodina. Na HP pro NBD dále 

spolupracuje samozřejmě sociální pracovnice z Prahy 5, jež má velkou část NBD na 

starost, a také zařízení (ZDC), kde je většina nezletilých aspoň nějaký čas umístěna.  

Pracovník OPU v rozhovoru popsal, jak je koncepce naplánovaná v projektu a jak se 

v současnosti realizuje (H1 měla tento systém již k dispozici a v době tvorby bakalářské 

práce probíhá již v rámci projektu příprava několika nových hostitelů a připravuje se vznik 

HP pro jednoho dalšího nezletilého bez doprovodu). Na stránkách OPU nalezneme 

základní shrnutí hlavních částí projektu
6
, detailní popis postupů existuje ve formě 

konkrétních plánů rozepsaných v žádosti o projekt.  

Celkem podrobně rozmyšleny a tím i připraveny k realizaci jsou následující fáze vzniku 

a průběhu HP pro NBD: vyhledávání a příprava rodin; pomoc s plněním podmínek; 

seznámení s prostředím NBD a pracovníků, kteří se jim věnují; vybrání vhodných hostitelů 

pro nezletilého a po splnění podmínek vznik HP. Dále podpora a vedení hostitelů 

i v průběhu jejich HP (svépomocná setkání a supervize, konzultace s pracovníky OPU 

                                                 
6
 https://www.opu.cz/cs/2019/09/informace-o-projektu-opu-na-podporu-hostitelske-pece-pro-deti-cizince-

bez-rodin-v-cr/ 

https://www.opu.cz/cs/2019/09/informace-o-projektu-opu-na-podporu-hostitelske-pece-pro-deti-cizince-bez-rodin-v-cr/
https://www.opu.cz/cs/2019/09/informace-o-projektu-opu-na-podporu-hostitelske-pece-pro-deti-cizince-bez-rodin-v-cr/
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a doprovázení dalšími odborníky), možnost účasti na akcích pořádaných OPU, hodnocení 

funkčnosti skrze zpětnou vazbu od hostitelů).  

Jednotlivé části projektu se v současnosti postupně realizují (např. v době rozhovorů 

s respondenty probíhal nábor psychologa zaměřeného na problematiku uprchlíků a NBD). 

Je zde jistě prostor pro zpřesňování postupů a obohacování systému o další části, jež by 

zajistily hladší průběh HP pro NBD (místa, jež by bylo podle respondentů a ve srovnání 

s literaturou potřeba zlepšovat či ošetřit, shrnuji v odpovědi na otázku problémů a rizik). 

Zřejmě bude třeba ukotvit naplánované a prakticky realizované postupy do hmatatelné, 

psané podoby, aby byly k dispozici pracovníkům a hostitelům. V rámci projektu je proto 

naplánovaná tvorba metodiky, jež bude právě takové postupy shrnovat.  

Procesy, které pracovník OPU popsal v rozhovoru, se do značné míry shodují s postupy, 

které doporučuje odborná metodika Hostitelská péče a příprava k ní, jež vychází 

z příkladů dobré praxe neziskové organizace Děti patří domů. Je zde nicméně několik 

dílčích odlišností. Ve shodě s doporučením odborné metodiky bere koncept OPU 

psychologické posouzení hostitelů jako fixní součást podmínek, vzhledem k specifičnosti 

skupiny nezletilých bez doprovodu by však v systému HP pro NBD měl posouzení 

provádět psycholog specializovaný na tuto oblast. Přínosnou „podmínkou“ v systému HP 

pro NBD je navíc dotazník, který hostitelé vyplňují a který poslouží jako podklad 

k individuální přípravě hostitelů a předcházení případných rizik (jedná se o dotazník pro 

budoucí pěstouny upravený k problematice NBD). Tento dotazník se také spolu 

s posouzením psychologa předává pracovnici OSPOD, a představuje tak další zdroj, dle 

nějž může pracovnice lépe rozhodnout, zda HP schválit.  

Další rozdíl spočívá v přípravě hostitelů, kde metodika „klasické“ hostitelské péče 

zdůrazňuje především přípravu na projevy deprivace typické u ústavních dětí. NBD, kteří 

aktuálně přichází do ČR, však vyrůstali většinou ve funkčních rodinách a do ústavního 

zařízení se dostali až po patnáctém roce, není u nich tedy deprivace takto přítomná 

(můžeme však předpokládat, že jinak by tomu ovšem bylo v případě, že by ČR přijala 

NBD mladší). Důležitou součástí přípravy hostitelů na HP pro NBD je v každém případě 

však poznání kultury nezletilého, seznámení celkově s uprchlickou problematikou 

a specifiky skupiny NBD. 
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Zajímavý je rozdíl v míře formálnosti při vzniku vztahu mezi hostiteli a dítětem. Blahutová 

a Zezulová (2011) totiž v odborné metodice rozlišují plánovanou a spontánní HP jako dvě 

oddělené formy, přičemž preferují zřejmě formu plánovanou. Ta umožní připravit hostitele 

na HP a nezávisí na náhodném seznámení hostitelů s dítětem a na přirozeném vzniku 

vztahu, nýbrž spojuje osoby ochotné nabídnout pomoc s potřebami dětí v dětských 

domovech. Nevýhodou je, že první kontakty probíhají o něco formálněji, méně přirozeně. 

Postup připravený pracovníkem OPU však chápe tyto dva způsoby jako kombinovatelné 

dle konkrétní situace dítěte a hostitelů. Z formy plánované HP zachovává pozitiva, jako je 

spojování „nabídky“ altruistických lidí s „poptávkou“ ústavních dětí, možnost připravit 

hostitele, předem ošetřit případná rizika, a celkově možnost provázet hostitele celým 

procesem. Zároveň však systém OPU umožňuje větší přirozenost a spontánnost při prvních 

kontaktech hostitelů s nezletilým tím, že mohou hostitelé přicházet na akce pořádané OPU 

a postupně se seznamovat s nezletilými obecně a „oťukávat se“ pak i s konkrétním NBD 

v bezpečném prostředí. A přirozenější a pomalejší navazování vztahů by umožnila 

i případná „mezi-fáze“, kdyby se potenciální hostitelé nejprve stali dobrovolníky 

nezletilého. Neskočili by tedy hned do intenzivní formy hostitelství a mohli by se 

seznamovat pomaleji a ozkoušet, zda si navzájem „sednou“.  Zároveň je však dle 

pracovníka OPU možné použít i formy „čistě“ plánované HP, pakliže by to vzhledem 

k individuální situaci NBD či hostitelů bylo přínosné. 

Jelikož odborná metodika Blahutové a Zezulové (2011) řeší pouze přípravu k hostitelské 

péči až k prvním kontaktům, nezmiňuje již další průběh HP. Z analýzy rozhovorů nicméně 

jasně vyvstává, že hostitelé velmi oceňují svépomocná setkání a supervizi, konzultace 

s pracovníkem OPU i možnost využívat akce pořádané OPU. Důležitost takovéto podpory 

zdůrazňuje i pracovnice MPSV v odpovědi na dříve zmíněný dotaz na stanovisko MPSV 

k hostitelské péči (viz příloha 6). Dle této pracovnice je velkým úskalím hostitelské péče 

fakt, že ji nedoprovází žádné prvky podpory (poradenství, doprovázení), jako je tomu 

u pěstounské péče. Právě tuto podporu chce projekt HP pro NBD hostitelům nabídnout.  

OPU tak vstupuje do procesu jako zprostředkující organizace, která může doprovázet 

hostitele celým průběhem, nabízí přípravu, poradenství, doprovázení, svépomocnou 

skupinu atd. Zároveň však využití této nabídky není hostitelům legislativně nařízeno a není 
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tedy možné je na hostitelích vynutit. Nakolik pomoc a doprovázení OPU využijí je zřejmě 

na konkrétních hostitelích. Pracovnice OSPOD, která má většinu NBD v současnosti 

v gesci, je však zřejmě s OPU v úzkém kontaktu a lze tedy předpokládat, že bude od 

hostitelů využití této nabídky očekávat (je například otázka, zda schválí HP hostitelům, 

kteří nebudou ochotni projít přípravou). Ani ona však není zákonem konkrétně příliš 

vázána, stejně jako jakákoli jiná pracovnice, jež by měla NBD v budoucnu na starosti. 

Druhou výzkumnou otázkou se ptám, jaké přínosy má hostitelská péče pro nezletilé bez 

doprovodu a co dala zkušenost HP samotným hostitelům. 

Přínosy HP pro NBD se do značné míry týkají jejich specifického postavení uprchlíků 

a cizinců. Oblasti, kde se dle respondentů pozitivní vliv HP uplatní nejvíce, shrnuje H2 

větou: „Za prvé jsem věděla, že ten člověk je tady sám a že je z odlišné kultury.“ Mnohé 

přínosy, jež ukázala analýza rozhovorů, proto shrnuji do dvou hlavních skupin: integrace 

a navázání blízkých vztahů. 

Nezletilý se ocitá v situaci, kdy má skloubit dvě odlišné kultury. Na jedné straně se snaží 

zorientovat a zapojit do fungování nové společnosti, zároveň si ale v nové situaci hledá 

místo pro kulturu vlastní. (Schippers et al., 2016) Z analýzy je patrné, že v obou těchto 

směrech může HP nezletilému pomoci.  

Jako zásadní přínos respondenti pojmenovávali pomoc nezletilému s poznáváním 

a přijímáním české kultury na vícero úrovních a mnoha způsoby: pomoc s osvojováním 

českého jazyka, „překládání“ sociokulturního kontextu vysvětlováním, zážitek fungování 

české domácnosti, českých zvyků a tradic. Důležitá je pomoc a podpora při studiu, 

motivace k jeho dokončení, pomoc se zařizováním praktických věcí a samozřejmě 

vytvoření sítě vztahů s členy nové kultury. Díky tomu, že v HP může nezletilý vše přímo 

zažít, je dle respondentů integrace mnohem efektivnější, než by mohla být jakákoli 

zprostředkovaná forma.  

Z druhé strany hostitelé pro NBD tvoří také prostředí, kde je jeho vlastní kultura přijímána 

pozitivně a se zájmem. Z analýzy je zřejmé, že hostitelky jsou vděčné posluchačky, 

zajímají se o kulturu nezletilého, o jeho minulost a rodinu. NBD mohou s hostiteli sdílet 

hudbu, zvyky (například mohou hostitelé slavit s nezletilým některé svátky), vařit 



 

65 

hostitelům svá jídla atd. To může nezletilým usnadnit kontakt s vlastní kulturou a kulturní 

identitou, jež odtržení od země původu komplikuje. 

Druhá oblast přínosů pro nezletilé se týká možnosti navázat skrze hostitelskou péči blízké 

vztahy rodinného typu (hostitelé jsou nejblíže roli tety a strýce). Z analýzy rozhovorů je 

jasně patrné, že vztah, který hostitelé s nezletilým navazují, je oboustranně dosti hluboký. 

Ve vzájemné shodě jej hostitelky přirovnávají k vztahům příbuzenským, nezletilý se do 

určité míry stává součástí rodiny hostitelů. O intenzitě vztahu svědčí i samozřejmost, 

s jakou hostitelky mluví o pokračování vztahu i po dosažení zletilosti NBD a jeho odchodu 

ze zařízení. V období adolescence se musí dospívající člověk vypořádat s mnoha 

nejistotami ohledně své identity a svého směřování (Erikson, 2002), v případě NBD je toto 

ještě ztížené odtržením od známého prostředí, rodiny, přátel a dosavadních rolí (Schippers 

et al., 2016). Hostitelská rodina tak může sehrát důležitou roli tím, že nezletilému 

poskytuje zázemí a stabilní kotvu mezi mnoha nejistotami. Právě získání stabilního vztahu 

a zázemí a tím i pocitu bezpečí reflektují i samy hostitelky jako jeden z hlavních přínosů 

HP pro NBD. Nezletilý v HP zažívá pozitivní hodnocení a přijetí jak od dospělých vzorů, 

tak i od vrstevníků, například vlastních dětí hostitelů (hostitelky shodně zdůrazňovaly, že 

do HP jsou zapojení všichni členové rodiny). Čapová a Marxtová (2006) také upozorňují, 

že NBD pochází z tradičních kultur s velkým akcentem na širší rodinu, široká síť vztahů je 

pro ně zvláště významná. V tomto kontextu se jako zvláště pozitivní jeví ochota všech tří 

hostitelských rodin seznámit nezletilého s širším okruhem svých příbuzných, s přáteli a 

známými.  

Mezi další přínosy pro NBD, jež respondenti zmiňovali, patří také obohacení repertoáru 

aktivit a zážitků nad rámec nabídky ústavního zařízení (např. rodinná dovolená), zlepšení 

psychického stavu, pomoc s přechodem do dospělého života a vytvoření vztahu, který 

přetrvá i po skončení HP. 

Zajímavé je, že dva z nejčastěji zmiňovaných přínosů HP, jež literatura uvádí (zmírnění 

psychické deprivace a možnost zažít funkční rodinné prostředí), tak docela neplatí pro 

NBD, kteří se v ČR aktuálně nachází. Tito nezletilí jsou totiž starší patnácti let a do 

odchodu z vlasti a příchodu do ČR žili obvykle ve vlastních funkčních rodinách.  
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Pokud jde o pozitiva, která HP dle názoru hostitelek přináší jim samým a jejich rodinám, 

podobně jako v případě NBD se hlavní přínosy týkají jednak navázání nového vztahu 

(obohacení rodiny o dalšího člena) a získání i dalších známostí, jednak poznání jiné 

kultury. K dalším přínosům, jež respondenti zmiňovali, patří osobnostní růst, dobrý pocit 

z pomoci druhému, uvědomění si hodnoty vlastní kultury, změna vlastních předsudků, 

ovlivnění předsudků lidí ve svém okolí, využití nových znalostí v práci či studiu a další. 

Na závěr chci ještě krátce shrnout výhody, které hostitelská péče pro NBD jako institut 

nabízí oproti dobrovolnictví, samotné ústavní výchově a pěstounské péči, a které podtrhují 

odůvodněnost existence této formy. Oproti dobrovolnictví má vztah v HP spíše rodinný 

charakter, kontakt je zde intenzivnější, společné trávení času přesahuje rámec „programu“ 

a je obohaceno o pozvání do domácnosti a rodiny hostitele. K samotné ústavní péči přidává 

HP nadstavbu více individuálního a osobního přístupu, rodinného prostředí a kapacitu 

pomoci nezletilému s věcmi, které již ústav nepokryje. Ve vztahu k PP má za současné 

situace hostitelská péče pro NBD velký smysl samozřejmě proto, že možnost pěstounské 

péče se pro NBD v ČR zatím nenabízí. Nicméně i v případě, že by se PP u nás nezletilým 

nabízela, pro nezletilé starší 15 let nemusí být vždy možná a vhodná. Nároky cesty je staví 

do role dospělého a také dle vlastní kultury jsou považování již za dospělé, pro některé 

NBD proto může být těžké přijmout roli dítěte v pěstounské rodině. Z analýzy také 

zaznívá, že HP může využít potenciál rodin, které by z různých důvodů nemohly či 

nechtěly jít do náročnější formy pěstounské péče, ale mají chuť i kapacitu NBD pomoci.  

Poslední výzkumná otázka se ptá, jaké problémy a rizika se pojí s hostitelskou péčí pro 

nezletilé bez doprovodu. 

Základní problém na úrovni systému je nedostatečné ukotvení HP, konkrétně nejasné 

určení podmínek a absence požadavků na přípravu zájemců. Na tento nedostatek 

upozorňuje literatura (Zezulová & Blahutová, 2011; Gabriel & Novák, 2008; Kubíčková, 

2011) i pracovník OPU a jedna hostitelka. Pracovník OPU nicméně dodává, že vágní 

ukotvení nebrání realizaci připraveného projektu HP pro NBD, aktuálně je tedy jako velký 

problém nepociťuje. Dalším problémem na úrovni systému HP je centralizace na Prahu 

a její blízké okolí, čímž zůstávají nevyužity kapacity části potenciálních hostitelů. Kromě 

těchto zmiňovali respondenti několik oblastí, které nejsou vyloženě problémem, ale které 
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stojí za to rozvíjet: přibrat do svépomocných setkání děti hostitelů a samotné NBD; 

rozvíjet spolupráci hostitelů s garantem; rozvíjet kontakt a spolupráci s biologickou 

rodinou dítěte; připravit materiály k tématu HP pro NBD k přípravě budoucích hostitelů; 

případně snižovat finanční zátěž hostitelů.  

Dále respondenti zmiňovali řadu potenciálně rizikových oblastí, které by mohly způsobit 

problémy jednomu z aktérů a případně vést až k ukončení HP, což respondenti, ve shodě se 

Blahutovou a Zezulovou (2011), reflektují jako zraňující pro obě strany. Jedná se v zásadě 

o aspekty, které činí HP náročnou především pro hostitele: Jednak je to zátěž, kterou přijetí 

dítěte do HP pro rodinu představuje, (byť menší než v případě NRP). Může dojít 

k nerovnováze a narušení vztahů v nukleární rodině, a v případě neshody v postojích vůči 

uprchlíkům i k narušení vztahů s dalšími příbuznými. Jako potenciálně rizikový faktor se 

nabízí kulturní odlišnost NBD, zde respondenti na jednu stranu zdůrazňovali, že je třeba 

seznámit se s kulturou NBD a tématem uprchlictví, zároveň se ale shodovali, že odlišné 

tradice, náboženství, hodnoty apod. pak jako významnou komplikaci nevnímají, ovšem je-

li rodina trochu tolerantní a otevřená. K dalším rizikovým aspektům patří také časová 

a energetická náročnost HP a negativní reakce okolí hostitelů (velmi intenzivně na 

sociálních sítích). Neporozumění, s nímž se mohou hostitelé ve svém okolí setkat, zmiňují 

i Zezulová a Blahutová (2011), v  případě HP pro nezletilé cizince bez doprovodu je však 

zapříčiněno především rasistickými a xenofobními postoji vůči uprchlíkům.  

Zajímavé je, že některá rizika zdůrazňovaná v literatuře se v současnosti HP pro NBD 

zřejmě příliš netýkají: Blahutová a Zezulová (2011) mluví o riziku zklamání očekávání 

a následného ukončení vztahu z důvodu nezralosti dítěte a zdůrazňují také náročnost péče 

o ústavní dítě s psychickou deprivací. Gabriel a Novák zase upozorňují na nebezpečí 

navázání dítěte na hostitele vztahem rodič-dítě. Tato rizika jsou u  nezletilých, kteří 

aktuálně do ČR přichází, výrazně menší, jelikož jsou již téměř dospělí a koncept HP jim 

lze tedy dobře vysvětlit, a zároveň vyrůstali ve vlastní (a většinou funkční) biologické 

rodině, k níž mají blízký vztah a jsou s ní obvykle v kontaktu. Také riziko zneužití HP jako 

cesty k získání dítěte do pěstounské péče není v jejich případě příliš pravděpodobné, 

jelikož PP jim není aktuálně v ČR poskytována a vzhledem k tomu, že těmto nezletilým již 

při příchodu do ČR zbývají do osmnácti let maximálně dva, tři roky, nedává taková 
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pomalá cesta přes HP k PP příliš smysl. Ani riziko negativního postoje biologické rodiny 

nezletilého k hostitelské péči a tlak na její ukončení, které zmiňují Zezulová a Blahutová 

(2011), se v případě uskutečněných HP pro NBD neprojevilo. Jejich biologické rodiny 

byly naopak vděčné, že nezletilému někdo pomáhá.  

Zde je však třeba poznamenat, že výše uvedená rizika se zřejmě netýkají pouze starších 

NBD, kteří vyrůstali v rodině a až kolem patnáctého roku odešli z vlasti. Mladší děti 

v současnosti do ČR nepřichází. Pakliže by však Česká republika přijala například již dříve 

zmíněné syrské sirotky z řeckých uprchlických táborů (tedy děti mladší dvanácti let), lze 

očekávat, že u nich se bude např. riziko deprivace spíše objevovat. 
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Závěr  

V této práci jsem se zaměřila na velmi nový fenomén hostitelské péče pro nezletilé bez 

doprovodu. Snažila jsem se zjistit, jak je tato forma v ČR realizovaná, jaké přínosy má pro 

hlavní aktéry (nezletilé a hostitele) a jaké problémy a rizika se s ní pojí.  

Z teoretické část zaznívá, že postavení nezletilých cizinců bez doprovodu je oproti 

„běžným“ dětem v ústavní výchově v lecčems specifické a rozhodně si zaslouží pozornost 

a péči, kterou jim ostatně garantuje ČR i v legislativě. Preferovaná forma PP však není pro 

ně aktuálně realizována, a zůstávají tedy v ústavních zařízeních. Jako dobrá „nadstavba“ 

k ústavní péči se nabízí hostitelská péče. Autoři odborné literatury k tématu NBD 

upozorňují na nelehké postavení NBD jako uprchlíků a cizinců, literatura zabývající se 

hostitelskou péčí zdůrazňuje, že HP má pro ústavní děti řadu přínosů a zvláště pro skupinu 

dětí starších a dětí jiného etnika může jít o jedinou možnost zažívat aspoň občas rodinné 

prostředí a vztahy. S těmito teoretickými poznatky jsou konzistentní i výsledky 

výzkumného šetření, první velká oblast přínosů HP pro NBD se týká možnosti navázat 

blízké vztahy rodinného typu s hostiteli, druhá oblast přínosů zahrnuje pomoc v 

sociokulturní integraci skrze zkušenost s fungováním české domácnosti. Zároveň s sebou 

však tato forma nese i určitá rizika, která je třeba ošetřit prověřením hostitelů, kvalitní 

přípravou a následně doprovázením a poradenstvím. 

Výzkumným šetřením jsem zjistila, že první případy hostitelské péče pro NBD probíhaly 

zprvu spíše živelně bez nějaké systémové podpory, následně začal pracovník Organizace 

pro pomoc uprchlíkům tvořit koncept, který by poskytl doprovázení a zároveň kontrolu 

průběhu HP a umožnil ošetřit potenciální rizika. Tuto podporu měla pak z větší části 

k dispozici „nejmladší“ z hostitelských rodin (H1). V září 2019 otevřela OPU projekt na 

podporu hostitelské péče pro NBD, v němž je nyní připraven koncept vyhledávání rodin, 

přípravy hostitelů a nezletilého, párování rodiny s NBD, jejich doprovázení v průběhu HP, 

odborné poradenství a hodnocení efektivity a zaznamenání dobré praxe.  

Projekt se v současnosti rozvíjí a postupně uskutečňuje (připravuje se například způsob 

evaluace, nabírají se další pracovníci, připravuje se metodika apod.), již je však nastaven 

do té míry, že probíhá nábor a příprava dalších hostitelů. Aktuálně však do České 

republiky nepřicházejí noví nezletilí bez doprovodu, jimž by bylo možné hostitelskou péči 
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nabídnout. Pakliže se však situace změní, bude mít ČR k dispozici systém, který nabídne 

nezletilým bez doprovodu hostitelskou péči a hostitelským rodinám přípravu, provázení, 

poradenství a další služby.  

Do budoucna by pak bylo dobré na nových případech HP zhodnotit funkčnost tohoto 

systému, a to nejen skrze reflexi hostitelů či pracovníků, ale ideálně i z pohledu samotných 

nezletilých, kteří by měli snad nejlépe zhodnotit, co jim HP přináší.  

V závěru bych chtěla ještě poznamenat, že tento systém (a institut hostitelské péče obecně) 

stojí na iniciativě neziskové organizace a vládní podpora zde dle respondentů i autorů 

odborné literatury spíše chybí. Z rozhovorů vyplynulo, že hostitelky své zapojení v 

hostitelské péči reflektují jako víceméně bezproblémové z hlediska styku s nezletilým bez 

doprovodu, vnímají je jako obohacení pro nezletilého i pro ně samé. Institut HP však 

respondenti hodnotili jako nedostatečně doceněný společností a málo ukotvený v 

legislativě České republiky. Věřím, že si tento institut zaslouží větší docenění přínosů, než 

jakého se mu dostává např. ze strany MPSV, a spíše než celkové odmítání kvůli 

potenciálním rizikům by bylo na místě zajistit jejich legislativní ošetření, aby se tato forma 

mohla bezpečně využívat a poskytovat dětem a dospívajícím péči a podporu, k níž by jinak 

neměli mnohdy vůbec přístup. 
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