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"Náhradní rodičovská péče v rámci Fondu ohrožených dětí - Klokánků" 

Autorka diplomové práce: Lenka Rychnovská 

Náhradní rodičovská péče je stále závažným sociálním problémem naší současnosti. 

Stále je třeba usilovat o přiměřenou humanizaci této sociální služby, o její co nejužší 

připodobnění k výchově v pozitivně orientované orientační rodině. Tento závažný úkol se 

snaží různé organizace řešit různými prostředky. Jedním z čelných organizací je v této oblasti 

FOD, který se snaží vytvořit (týraným, zanedbávaným, sociálně osiřelým či jinak ohroženým) 

často výrazně deprivovaným dětem určité pseudorodinné pozitivně laděné zázemí tím, že 

ohrožené dě:ti zařazuje do malých, věkově heterogenních výchovných skupin, jež jsou 

dlouhodobě periodicky vychovávány a ovlivňovány stejnými týdenními "směnami" 

pečovatelů. Diplomantka se ve své práci zaměřila - mimo jiné - právě na osoby pečovatelek, 

najejich motivaci k výkonu tohoto odpovědného povolání. 

V úvodních pasážích předložené diplomové práce se autorka snaží postřehnout, jaká je 

současná česká rodina, jaké úkoly před ní stojí a jaké jsou rizika jejího rozpadu. Vidí 

současnou rodinu v historické perspektivě, v perspektivě, která naznačuje postupné 

oslabování trvalosti a danosti orientační rodiny. Na druhé straně pojednává o různých formách 

náhradní rodinné péče, resp. o způsobech ukládání ústavní výchovy či o skupinové péči o děti 

v rámci tzv. velké pěstounské rodiny. Zvláštní pozornost věnuje rozboru důvodů, proč je 

nevhodné, aby dítě vyrůstalo v dětském domově internátního typu, dětský domov rodinného 

typu pak považuje za jisté - i když nedokonalé - východisko ve chvíli, kdy je třeba umístit 

dítě mimo rodinu vlastních rodičů. Lze jenom souhlasit s názorem, že náhradní péči o děti je 

třeba považovat ve většině případů za přechodný stav, že je třeba se intenzivně snažit o 

neodnímání dětí z vlastních rodin či o navrácení dětí do jejich vlastních rodin, samozřejmě 

poté, co jsme rodiny pozitivně sanovali a pomohli jim překonat problémy, pro které byly děti 

z rodin ode brány. 

Diplomantka si uvědomuje, že zařazení dítěte do náhradní rodiny v Klokánku přináší 

pro obě strany (tedy dítě i "rodinu" do které se zařazuje) řadu problémů. Správně zdůrazňuje, 

že ačkoliv je nově příchozí dítě na některá pravidla nové "rodiny" upozorněno, je pro něj 

mnohem složitější odhalit určitá skrytá pravidla, jejichž porušení vede ke zhoršení vztahů a 



pocitům křivdy (viz str.41). Při adaptační fázi tak nutně na sebe narážejí normy a hodnoty 

zúčastněných s čímž je třeba počítat. Autorka v této souvislosti referuje o základních 

principiálních zásadách péče o děti v Klokánku: vytváření citového zázemí, nízký počet dětí 

různého věku v jednom bytě, podpora rodinných vazeb, které mohou být zachovány 

(především nerozdělování sourozenců) a zachování co největší stability náhradního 

výchovného prostředí. 

V empirické části diplomové práce se diplomantka zaměřila na dva problémové 

okruhy,ato 

1) na otázky spojené s adaptací dětí v Klokáncích 

2) na otázky spojené s motivací pečovatelů k práci v Klokáncích 

Výše označené problémové okruhy byly mapovány za pomoci dotazníku, respondenty 

šetření pak byli pracovníci Klokánku, kteří bezprostředně pečují o děti v rámci náhradní 

výchovy (odpověděla zhruba 1/5 těchto zaměstnanců). Každý z respondentů, který dotazník 

navrátil, informoval o dvou náhodně vybraných dětech, které byly klienty Klokánku. 

(Poznámka:V této souvislosti musím projevit jistý podiv nad tím, že vedení FOD nezajistilo 

diplomantce větší podporu při navracení vyplněných dotazníků.) 

Respondenti se vyjadřovali mimo jiné - k tomu, jaké problémy si děti přinášely do 

zařízení při nástupu a v jakém stavu odcházely. Diplomantka zjišťuje, že největší problémy 

při nástupu byly v oblasti špatných společenských návyků, vextremním vyžadování 

pozornosti, přecitlivělosti, neschopnosti přijmout pravidelný režim dne a v nevhodném 

chování k druhým lidem (viz str.52). Respondenti v vysoce převažující většině následně 

konstatovali, že tyto i další problémové znaky klientů byly postupně upraveny a že dochází -

působením Klokánku - k větším či menším pozitivní změnám v jejich chování (ani v jednom 

případě nebylo konstatováno zhoršení). Hloubka změny je pak mnohdy odvislá od délky 

pobytu klienta v Klokánku a na hloubce problému, který si dítě přináší za své rodiny. Autorka 

práce konstatovala, že velké zlepšení se tak - dle svědectví pečovatelů - projevilo 

z celkového počtu 58 dětí u 10 z nich, i přes snahu se ji však nepodařilo z anamnestických 

údajů vysledovat nějaké podstatnější zákonitosti tohoto procesu. 

Diplomantka dochází i k zajímavým výsledkům, které se vztahují k motivaci 

pracovníků - pečovatelů pro práci v Klokánku. Z mnohých zajímavých výsledků chci 



vyzvednout autorčin poznatek, že nejdůležitější motivací k této práci spatřují pečovatelé 

v tom, že je vykonávána v týdenních pracovních cyklech a zároveň naplňuje pracovnice 

(pečovatelé jsou v převážné většině ženy!) smysluplností jejich činnosti (oceňují nejvíce 

možnost přímé práce s dětmi). 

Závěr: Diplomovou práci považuji za solidně zpracovanou a přínosnou pro 

sebereflexi vedení FOD. Autorka práce se s úspěchem pokusila o zmapování klientely 

Klokánků a pracovníků, kteří mají na úspěšnosti či neúspěšnosti práce zásadní podíl. 

Navrhuji práci přijmout a podle způsobu obhajoby hodnotit známkou výborně až velmi 

dobře. 

27.8.2008 PhDr. Kazimír Večerka, CSc. 


