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ÚVOD  
 

V současné postmoderní době dochází k proměnám tradičního i moderního uspořádání 

společnosti, mění se i význam pojmu „rodina“. Lze říci, že vztahy se zdají být křehčí, 

náchylnější k rozpadu. Jedná-li se o bezdětné dospělé osoby, následky nejsou tak 

dramatické; jedinec začleněný do společnosti má širší podpůrnou síť, která mu usnadní 

řešení nastalé situace. Avšak přichází-li dítě, které ještě potřebuje oporu ostatních, o to, 

v čem má jedinou jistotu, o vlastní rodinu, zasáhne ho to do takové míry, že doslova 

ztrácí půdu pod nohama, ztrácí zázemí a nemá možnost se z nepříznivé situace vymanit. 

V dětství se utváří základ jeho osobnosti, hodnot, základ pro jeho rodinný život, a právě 

proto jsou osoby, se kterými se v této době denně setkává, a jeho vztahy s nimi určující 

pro jeho další život.  

 

Děti nemohou sami rozhodnout o svém osudu a jsou odkázány na pomoc druhých; 

pokud se o ně nepostará rodina, tak na pomoc státních orgánů či nestátních organizací. 

Děti, které vyrůstají ve špatně fungujícím rodinném zázemí či mimo vlastní rodinu, si 

s sebou do života přinášejí trochu něco jiného než ti ostatní. Jejich dětství nemělo 

klasický průběh, což pak zpětně může ovlivnit to, jak budou fungovat ve společnosti. 

Z předchozího vyplývá, že pokud dítě nemůže vyrůstat ve vlastní rodině, musíme se 

snažit mu prostředí, ve kterém vyrůstá, tomu rodinnému co nejvíce přiblížit. Je 

absurdní, že v průběhu druhé poloviny dvacátého století děti vyrůstaly v prostředí, které 

bylo pravým opakem rodiny. Mnohde je tomu tak dosud. Obrovské, neosobní prostory, 

v nichž se ústavní výchova odehrávala, nemohly v ničem připomínat základní jistoty 

domova, bezpečí a citovou vazbu na rodiče.  

 

O neblahých důsledcích takové výchovy svědčí i slova jednoho z rodičů, jehož dítě se 

ocitlo v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, protože rodina se o něj 

nemohla postarat. Tento otec říkal, že by nikdy nedopustil, aby jeho dítě vyrůstalo „v 

ústavu“ – tedy v dětském domově klasického typu, jelikož sám v něm vyrůstal a velice 

ho to poznamenalo. Důsledek této „výchovy“ vidíme i nyní. Otec nezvládá péči o dítě, 

což připomíná bludný  kruh… 

 



 8 

O potřebě a kvalitě Klokánků svědčí to, že se během několika let rozrostly na 16 

Klokánků s celkovou kapacitou 280 míst.  I když průměrná doba pobytu dětí v 

Klokánku je pět a půl měsíce, je jejich kapacita zoufale malá. Pečovatelé se o děti 

starají tak jako v normální rodině, a vedou domácnost včetně vaření, praní, nákupů. 

Ročně je u nás umisťováno do kojeneckých a jiných ústavů 4 000 dětí. Bohužel, 

opuštěných dětí v nouzi, které by potřebovaly náhradní péči rodinného typu 

v Klokáncích FOD, je stále více než míst v těchto zařízeních.1  

 

Matka je pro dítě nejdůležitější osobou během jeho prvních let. Patrně je i důležitější 

než otec. Matka je tím člověkem, kterého dítě poznává ještě před svým narozením 

a většinou je to právě matka, s kým dítě zůstává žít ve společné domácnosti až do své 

dospělosti. Když se matka, ač za to nemůže, nechová tak jako ostatní matky, dítě velmi 

strádá. Třeba si to ani neuvědomuje. Jenže citová paměť dětí je jak známo velká. 

Problémy spojené s citovou deprivací v dětství se promítají i do dospělého života 

jedince. Ten pak mívá problémy se sociální adaptací, podle průzkumů je u takových lidí 

zvýšená sebevražednost. Dítě přichází o správný vzor chování, který by ho měl 

připravit na samostatný život. 

 

S důležitostí matky pro dítě může souviset i skutečnost, že ve většině Klokánků pracují 

jen pečovatelky2 a pečovatelů jsou maximálně desítky. Žena pečovatelka zcela 

přirozeně zaujímá k dítěti „ženský“ postoj, čímž mu do jisté míry může matku nahradit. 

 

Právě proto, že děti se zhoršeným rodinným zázemím jsou z hlediska své 

nesamostatnosti a potřeby péče velmi ohroženou skupinou, jsem se rozhodla psát 

diplomovou práci o této problematice. I přes vliv genetiky hrají  podstatnou roli 

sociální vlivy pečovatelů, kteří svým chováním ovlivňují, jaké budou děti v dospělosti. 

Diplomová práce se věnuje tomu, jaká je motivace pečovatelů v Klokáncích,  a 

typologii dětí v Klokáncích. Zaujal mě model péče o děti, který se snaží maximálně 

přizpůsobit skutečné rodině. Proto jsem se rozhodla, že se pokusím zmapovat motivaci 

pro práci pečovatelů. Chtěly bych poznat hlouběji příčiny, které je přiměly právě k této 

nelehké práci. Pokusím se také zjistit, jaké mají tito náhradní rodiče uspokojení z práce 

                                                 
1 http://zena-in.cz/rubrika.asp?ex_anketa=2529&ex_moznost=8&idc=27642&id=6 
2 Pečovatelky jsou v Klokáncích nazývány tetami a pracují s dětmi 24 hodin denně 7 dní, pak jsou 
vystřídány druhou pečovatelkou.  
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s dětmi a celkově poznat, jací vlastně jsou.  Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na 

činnost Klokánků, protože mě tento projekt silně zaujal svým postojem k ohroženým 

dětem. A dále z důvodu, že jsem principy práce s nezletilými sledovala jako sociální 

pracovnice FOD a Klokánku. V neposlední řadě mě však zaujalo ohromné zaujetí a 

vytrvalost pečovatelů, kteří jsou ochotni věnovat se několika dětem 24 hodin denně 

celý týden a nahradit jim tak chybějící rodinné zázemí. Během mého působení 

v Klokánku jsem si uvědomila, že  zpracovat toto téma je potřebné a aktuální a získala 

kontakty na další lidi a organizace, které se touto oblastí zabývají. Dosavadní literatura 

v České republice se tématu věnuje zatím jen okrajově.  Pokud neuvádím odkaz na 

literaturu, čerpám z vlastních poznatků získaných během mé praxe v Klokánku, či 

z vyplněných dotazníků týkajících se motivace pečovatelů pro práci v Klokáncích a 

adaptace dětí v Klokáncích. Výstupy z těchto dotazníků jsou z pracovány v empirické 

části této práce. V rámci této práce jsem vycházela z odborné literatury prof. Matějčka 

a dalších zdrojů. Práce je založena na dotazníkovém šetření mezi pečovateli 

v Klokáncích. Dotazníky byly rozeslány všem 140 pracovníkům.  

 

Cílem empirické části mé práce je prozkoumat některé aspekty adaptace dětí 

přicházejících do Klokánků, a dále zmapovat motivaci pečovatelů pro práci 

v Klokáncích, jejich zkušenosti a vztah k dětem a k ohroženým rodinám. Data byla 

zpracována tříděním jednak prvního a jednak druhého stupně, v tomto případě podle 

četnosti jednotlivých odpovědí a na základě osobních informací uvedených v závěru 

dotazníku. Výzkum byl uskutečněn v dubnu roku 2008.  

Zvažovala jsem, zda nezaměřit svou práci na sociální pracovnice Klokánků. Sociální 

pracovnice, přestože řeší sanaci rodin, komunikují s úřady, řeší administrativní úkoly 

týkající se dětí, o jejich citovém životě a nejvnitřnějších pocitech nemohou však nikdy 

vědět tolik, jako pečovatelé z Klokánků. Lze říci, že pečovatelé mají vliv spíše na děti, 

sociální pracovnice zas na rodiče dětí. Pro diplomovou práci zaměřenou na činnost 

pečovatelů jsem se rozhodla i z toho důvodu, že oni jsou těmi, kteří se načas stávají 

náhradními rodiči, náhradním zázemím a spolu s ostatními svěřenými dětmi vytvářejí 

dočasnou rodinu.  
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1. RODINA A RIZIKA JEJÍHO ROZPADU  

 

Pokud se chceme zabývat ohroženými dětmi, je potřeba si nejdříve ujasnit, jak 

v současné době vypadá česká rodina, jaké jsou v této oblasti trendy, čím mohou být 

děti z původní rodiny ovlivněny.  

 

Rodina je základní přirozenou nejstarší jednotkou lidského společenství, která 

umožňuje člověku socializaci a získávání cenných zkušeností pro samostatný život, 

pocit pevných vazeb a jistoty.  Nachází-li člověk zázemí a potřebnou jistotu již od 

dětství v rodině, stane se i jeho uplatnění ve společnosti snadnější, protože se má o co 

opřít a v případě potíží má jistotu, že rodinní příslušníci mu pomohou a poradí. A 

nemusí se jednat ani o skutečné příbuzné, protože pocit domova a bezpečí může jedinec 

získat i v rodině, která ho adoptovala a umožnila mu navázat blízké vztahy plné důvěry 

a vzájemné opory, což je principem rodiny. Jak zdůrazňuje O. Matoušek3, je 

v současnosti za základní atribut rodinné péče považován láskyplný vztah pečující 

osoby k dítěti, schopnost stanovovat dítěti meze bez použití fyzických trestů a dobrá 

vědomost o všem, co dítě podniká, i když není v kontaktu s rodičem. Samozřejmostí je 

zabezpečení fyziologických potřeb a stimulujícího stabilního prostředí. Je třeba 

konstatovat, že pro dobré vytváření vědomí vlastního já a vlastní osoby je skutečně 

třeba vztah nejméně tří lidí. Ostatně i z hlediska výchovy je tento stav ideální, rodiče si 

mohou povinnosti rozdělit, mohou se vzájemně podporovat. Výchovnou funkci rodiny 

lze u malých dětí nahradit jen velmi těžko. Kromě výchovné funkce má rodina i 

nezbytnou funkci ekonomickou, reprodukční, ochrannou a socializační.  

 

V užším, tradičnějším pojetí je to skupina lidí spojená pouty pokrevního příbuzenství 

nebo právních svazků (sňatek, adopce). V širším pojetí, jež se začíná rozšiřovat v USA 

a v některých státech EU, se za rodinu začíná považovat i skupina lidí, která se jako 

rodina deklaruje na základě vzájemné náklonnosti4. 

 

Než je člověk schopný se sám o sebe postarat, vyžaduje značnou dobu péči. Aby tedy 

vyrostl v osobnost zdravou a společensky užitečnou, potřebuje vyrůstat v prostředí 

                                                 
3 Matoušek, O: Slovník sociální práce, str. 186 
4 Matoušek, O.:Slovník sociální práce, str. 187 
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stálém a citově příznivém, vřelém, přijímajícím5. Pod pojem rodina můžeme zahrnout i 

rodiny nevlastní či náhradní, které nahrazují selhání rodiny původní. Ti, kdo se snaží 

ohrožené rodině pomáhat poradenstvím, mají potřebu rodinu vnímat jako určitý 

dynamický systém, ve kterém existují vztahy a který se nějak vyvíjí. (Tzn., že se časem 

mění vztahy, potřeby, kompetence, ale mohou se změnit i členové rodiny, např. po 

rozvodu a příchodu nového partnera, kdy se celý systém musí znovu ustalovat do 

rovnováhy, což se ne vždy podaří). V rodině, zvláště pokud je početnější, mohou 

vznikat i podsystémy na základě pohlaví, generace, či bližší náklonnosti. I rodinný 

systém narušený, zatížený nebo ohrožený nějakou krizí má tendenci obnovit svou 

normální funkci6 a pokud na to rodina nestačí, opře se o širší společenství a přátele. 

Dostává-li se tedy konkrétní rodina do krize, záleží na její schopnosti a síle mobilizovat 

se pro řešení daného problému, ale i na připravenosti okolí či organizací správně 

pomoci.  

 

Pokud se chceme zabývat současnou krizí rodiny (jako instituce z obecného hlediska), 

která nastává od 60. let 20. století, musíme si nejdříve ujasnit, jak se rodina vyvíjela, a 

potom teprve dojít k tomu, jak se proměnila.  

 

Jak uvádí O. Matoušek7, až do 19. století nebyla rodina věcí individuální volby 

(rozhodnutí o vzniku rodiny bylo na rodičích manželů a vše záleželo i na dalších 

faktorech). Přitom již v roce 1791 byla v Paříži vydána Práva ženy a občanky, 

dokument, který žádal i právo na zcela svobodnou volbu manželského partnera, 

určenou pouze citovou náklonností. Od té doby se začínala prosazovat myšlenka, že 

hlavním smyslem rodiny nemusí být jen plození dětí.  

 

To, že členové rodiny spolu dříve žili i přes neshody dlouhou dobu, bylo způsobeno jak 

křesťanským tlakem, tak tlakem společnosti, která rozpad rodin příliš nepřipouštěla. 

Dále zde bylo také ekonomické hledisko. Postupem času získali lidé jak možnost volby 

partnera, tak větší možnost výběru povolání (převážně  ženy) a závislost ženy na muži 

se snížila. K úplnému zrovnoprávnění muže a ženy (například výše platu, postavení v 

zaměstnání) však nedošlo dodnes. Žena má horší postavení. Muž je v práci více 

                                                 
5 Matějček, Z.: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní,  str. 16 
6 Matějček, Z.: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, 49 
7 Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce, str.181 
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angažován než žena, má v práci větší odpovědnost, má v průměru více podřízených, je 

za svou práci výrazně lépe placen, je v ní spokojenější. Žena čeká od muže pomoc v 

domácnosti, hmotné zajištění rodiny a vztahové porozumění.8  

 

Je třeba zmínit aspekt, který oslabil rodinu: Novověká industrializace přenesla pracovní 

místo z rodiny do továrny a soustředila obyvatele do měst.9 Rodina již tak často 

nepracovala společně, ženy získávaly práce v jiných oblastech než muži, děti trávily 

značnou část dne ve školách.  Míra společně tráveného času se tedy snížila, lidé začali 

více času pobývat mimo rodinu. Manželé navíc opustili během 20. století model rodiny 

s mnoha dětmi. To lze zdůvodnit změnami v hodnotové orientaci společnosti.  

 

A tím se již dostáváme ke stavu, který nyní ve společnosti nastal: rodina je zakládána 

kvůli uspokojování citových potřeb partnerů10 a proto se rovněž snadno rozpadá, když k 

tomu nedochází, protože citové pouto se snadno může stát slabým.  Rodiny nejsou 

zakládány kvůli dětem, ale kvůli individuálním zájmům dospělých osob.  Podle O. 

Matouška11 je dnes rodina místem uspokojování (a frustrování) citových potřeb, místem 

přerozdělování ekonomických hodnot, místem konzumu a rekreace. Téměř všechny 

trendy ukazují na sílící prosazování individuálních zájmů nad zájmy rodinnými.12 

Institut rodiny ztrácí svou pevnost. Společnost, která je postavená na principu 

individualismu, nevyžaduje již tolik, aby ti, kdo spolu žijí, byli manželé a neřídí jejich 

chování ani v tom ohledu, kolik dětí a kdy si pořídí. Právě hodnota společnosti, tedy 

individualismus, předurčuje dnešní podobu rodiny.  

 

Prvním znakem současné západní rodiny je existence  více nesezdaných soužití, která 

mohou fungovat jako rodina, ale v případě, že v nich něco dlouhodobě nefunguje, je 

pro členy mnohem snazší se rozejít, najít si jiného partnera a založit rodinu novou než v 

případě manželství. Ani v případě manželství však jeho rozpadu není bráněno 

společností ani soudy tak jako dříve. Tím stoupá prudce počet nemanželských dětí, tzn. 

                                                 
8 Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť,  str. 41 
9 Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 34 
10 Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce, str. 181 
11 Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť,  str. 34 
12 Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 35 
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dětí svobodných či rozvedených matek. Nyní, na počátku 21. století se každé páté dítě 

rodí mimo manželství, jak uvádí I. Možný13. Zatímco v letech 1950-1982 se podíl dětí 

narozených mimo manželství v České republice pohyboval mezi 6-4 %, od roku 1982 

začal prudce stoupat až do roku 2002 k 20 %. Zvláště od roku 1989 je změna 

markantní, což jistě souviselo se změnou politické situace a hodnot v naší zemi. V 

současné době je vysoký počet dětí narozených mimo manželství (a to kolem 50 %) 

tradičně v Dánsku, Švédsku a Norsku, a  ještě vyšší procento (65 %) na Islandu. 

Pozitivní skutečností však je, že z těchto dětí se jich mnoho narodilo v rámci 

nesezdaného soužití, kdy rodina a domácnost fungovala tak, jako by se jednalo o 

manželský pár s dítětem.  

 

Sňatečnost i porodnost v dnešní společnosti klesla. Sňatky jsou odkládány na dobu, kdy 

má člověk dokončené vzdělání a alespoň započatou pracovní dráhu. Počet sňatků mezi 

lety 1989 a 2000 prudce klesl téměř na polovinu,  a tím průměrný věk svobodných 

nevěst stoupl z 21,8 let (v roce 1989) na 26,4 let v roce 200014. Ženy začaly dávat 

většinou přednost pozdějšímu založení rodiny. Snížení sňatečnosti nás přibližuje 

Evropě, kde podobný pokles proběhl v osmdesátých letech 20. století15. Naše současná 

nízká sňatečnost však i nadále převyšuje evropský průměr. Moderní stát v propopulační 

politice může ztěžovat volbu celoživotní neprovdanosti i vysokým zdaněním 

svobodných a bezdětných, a tak tlačit na zvyšování sňatečnosti. Komunistický režim v 

Československu používal k tomuto tlaku i bytovou politiku: lidé, kteří nežili v 

manželství, neměli na získání bytu prakticky nárok. Existují ovšem i situace, kdy stát 

naopak působí protinuptalitně a prorozvodově. Sociální politika, která daňově a jinak 

podporuje neprovdané matky, zvýhodňuje strategii na nesezdané soužití16. 

  

Druhým znakem je stoupající počet rozvodů. Přes kolísání způsobená společenskými 

zlomy i změnou zákonů a praxe jejich aplikace u nás rozvodů stále přibývá a tempo 

růstu se zvyšuje17. Rozvodovost je přirozeně menší ve společnostech, kde zůstává 

mnoho lidí celoživotně svobodných. Manželství může být rozvedeno, jsou-li vztahy 

                                                 
13 Možný, I.: Česká společnost, str. 39 
14 Možný, I.: Česká společnost, str. 41 
15 Možný, I.: Česká společnost, str. 42 
16 Možný, I.: Sociologie rodiny, str. 180 
17 Možný, I.: Sociologie rodiny,  str. 176 
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mezi manželi tak vážně rozvráceny, že manželství nemůže splnit svůj účel, tedy že 

manželé nemohou vytvářet zdravé rodinné prostředí, vychovávat děti a vzájemně se 

podporovat a pomáhat si. Příčinou rozvratu může být násilné chování, kterým týraná 

strana většinou dlouho zbytečně  trpí, nebo i nevěra, opuštění či nemoc. Některé teorie 

se snaží vysvětlit rozvodovost jako jev současné společnosti, jiné hledají vnitřní 

mechanismy příčiny rozvodu, či proměnné, které korelují s rozvodovým chováním.  

 

Současný výzkum ukazuje, že lidé jsou biologicky naprogramováni na intenzivní 

erotický zájem o partnera po dobu asi tří až čtyř let. To je interval, během kterého v 

předcivilizovaných společnostech matka novorozeného dítěte potřebovala přímou 

podporu otce. Rozvodové statistiky současných západních společností ukazují, že k 

první vlně rozvodů dochází právě po uplynutí této lhůty.18 Myslím si, že je to 

způsobeno často také tím, že daný pár nespojuje něco dalšího, silnějšího, jako pocit 

bezvýhradné důvěry, možnosti se spolehnout na druhého, společné zájmy a ochota čelit  

spolu problémům a dohodnout se jako partneři. Navíc, jak jsem již zmínila, společnost 

rozvodům příliš nebrání. Dříve se na rozvedeného člověka hledělo jako na někoho, kdo 

se vymykal společnosti, stejně tak jako na matku, která měla dítě za svobodna. Platilo 

totiž tradiční schéma, ve kterém se nepřipouštěl jiný model než ten, že dva lidé uzavřeli 

manželství, pak měli dítě, o které společně pečovali, vzájemně se podporovali jako 

rodinná jednotka a vyhýbali se narušení tohoto soužití. Značnou roli sehrávalo 

křesťanství. Problém po rozpadu rodiny nastává nejen v tom, že jednotliví členové se 

cítí vykořeněni a ztrácejí zázemí, ale i v tom, že následně rychle hledají nový vztah, 

který by jim pocit nespokojenosti nahradil, nebo po několika pokusech rezignují a 

zůstávají sami. Jak uvádí O. Matoušek19, manželské chování našich současníků je 

dnešními autory charakterizováno jako sériová monogamie. Člověk, který je pro 

partnery dostatečně atraktivní, může bez velkých obtíží založit rodinu několikrát. Ale je 

třeba zdůraznit, že opakovaná manželství jsou náchylnější k rozvodu.  

 

Rozvodovost je poměr počtu rozvodů k uzavíraným sňatkům a byla podle Možného v 

roce 2001 53,7 : 100.20 Častěji podává návrh na rozvod žena. Rizikovými faktory pro 

                                                 
18 Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce, str. 182 
19 Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce, str. 182 
20 Možný, I.: Česká společnost, str. 44 
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rozvod jsou: krátké trvání manželství, velmi mladý věk manželů, opakované 

manželství, nižší vzdělání manželů, zaměstnanost žen s vysokým socioekonomickým 

statusem, stav, kdy se rodiče manželů rozvedli. Faktorem podporujícím trvání 

manželství je naopak situace, kdy rodina bydlí na vesnici, má děti či je věřící. Ještě 

vyšší soudržnost má rodina s více dětmi. Jak uvádí Z. Matějček, společná starost o dítě, 

zvlášť angažovanost muže na péči o dítě od samého začátku, je velice vydatným, ne-li 

nejvydatnějším činitelem rodinné soudržnosti  a stability, a tedy prevencí rodinným 

rozvratů a rozvodů21. Domnívám se, že ačkoli je tento vliv vysoce pravděpodobný, 

vzhledem k současné situaci v rodinách a dalším vlivům nemusí být ani on prvkem, 

který rodinu uchrání před rozpadem.  

 

V čem spočívá příčina vyšší rozvodovosti? Lidé mezi sebou možná nemají tak silná 

pouta, a  nechtějí se vázat na někoho, s kým jim soužití nevyhovuje. Proto se raději 

nechají rozvést, než aby se snažili vytvořit nějaký kompromis s partnerem nebo se 

oboustranně pokusili o lepší spolupráci a toleranci. Navíc mají pocit, že v dnešní době 

běží čas rychleji než dříve, a tak ho nechtějí promarnit. Mají i mnohem více možností 

rychle se seznámit s někým jiným. Společnost jim navíc v současné době v tomto 

ohledu překážky neklade. Po rozvodu hledají nového partnera, se kterým by mohly 

vyrůstat děti, mnohdy žijí i v nesezdaném soužití. Nebo se rozhodnou zůstat na 

výchovu sami a spoléhají sami na sebe.  

 

Jak uvádí Goode22, je sice právním prostředkem zániku manželství rozvod, ale k 

ukončení či přerušení manželského soužití může dojít i opuštěním rodiny jedním z 

partnerů či situací, kdy partneři spolu sice bydlí, ale spolupracují spolu jen v nejnutnější 

míře, emocionálně se nepodporují, dále dlouhodobou nepřítomností jednoho z manželů, 

který je např. ve vězení, emigraci atd., či když zanikne některá z hlavních funkcí 

manželství pro fyzickou, emocionální nebo mentální patologii jednoho z partnerů. 

Rozvodovost nemůže stoupat donekonečna, jelikož je omezena tím, že nelze rozvést 

více lidí než se ožení či provdá, a také existuje tendence lidí neuzavírat manželství, 

když vidí, jak je vysoká rozvodovost.  

 

                                                 
21 Matějček, Z.: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, str. 11 
22 Možný, I.: Sociologie rodiny, str. 171 
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Třetím znakem, úzce souvisejícím s rozvodovostí, je přibývající počet  neúplných rodin, 

v nichž se o dítě stará většinou matka. Asi dvacet procent dětí žije v domácnosti jen s 

jedním z rodičů; jen v pěti procentech takových domácností nestojí v jejím čele 

matka.23 V jiných případech je dítě nuceno žít v rodině s novým či novými členy. Není 

řídkým jevem, že v nové rodině může být i týrané či zneužívané a většinou nemá 

možnost z ní odejít, ani odvahu svěřit se, protože to mylně vnímají jako trest za své 

vlastní chování. Případně se mohou stát i opuštěným dítětem, žijícím v ústavu.  

 

Čtvrtým znakem současné rodiny je, že stát je schopen postarat se o děti, o které se 

jejich rodina nemůže nebo nechce starat. Míra zodpovědnosti původní rodiny se tím 

snižuje. Státní a jiné instituce se vměšují do stále ubývajících kompetencí rodiny24. V 

dřívějších dobách byla rodina nucena situaci zvládnout. Dnes stát vytváří síť institucí 

(kojeneckých ústavů, dětských domovů, výchovných ústavů, SOS dětských vesniček, 

diagnostických ústavů, denních center apod.).V těchto zařízeních prožije své dětství 

mnoho opuštěných dětí, a přitom nejde v převážené většině o sirotky faktické, ale o tzv. 

sociální sirotky, o něž se rodina není schopna nebo ochotna starat. V ČR je jich v 

současnosti 98 %25. Již v časných šedesátých letech 20. století u nás začínala 

kvalifikovaná prorodinná kritika způsobů zacházení s dětmi v dětských domovech. 

Objevuje se koncept deprivačního syndromu, jak ho zmiňuje Lagmeier a Matějček. 

Pevná psychická vazba mezi dítětem a rodičem je tedy psychology prohlášena za 

nutnou podmínku zdravého psychického vývoje člověka.26 Dříve se jednalo o obrovské, 

izolované instituce, které k navození pocitu bezpečí u dětí příliš nepřispívaly. Dnes již 

naštěstí vznikají např. dětské domovy rodinného typu, v nichž je snaha vytvořit 

prostředí s takovými rozměry, vztahy a počtem členů, které by se maximálně přiblížilo 

vzhledu skutečné rodiny. Dále existuje tendence vychovávat dítě v pěstounské nebo 

adoptivní rodině, ovšem kvůli zdlouhavému procesu, který je kvůli tomu třeba 

podstoupit, nebývá tato možnost využívána do takové míry, jak by bylo třeba. Přitom se 

jedná o nejlepší formy náhradní rodinné péče, které jsou navíc pro stát ekonomicky 

výhodné. To, že by se do budoucna měla podoba výchovy dětí během prvních let života 

                                                 
23 Možný, I.: Česká společnost, str. 46 
24 Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 34 
25 Matoušek, O.: Slovník sociální práce, str. 50 
26 Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 39 
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za všech okolností vždy co nejvíce přiblížit rodinnému modelu, je ověřeno i pokusy, 

které nevedly k úspěchu (např. denní jesle). Dnes však stále jen pomalu směřujeme k 

tendenci nenechávat výchovu dětí na státu do takové míry. Vznikají hnutí, která chtějí 

vyučovat své děti v prostředí domova, či se sdružovat v mateřských centrech a 

poskytovat si vzájemně rady a pomoc. Na závěr je však třeba zmínit mnohdy nezbytné 

státní instituce, které za rodinu vykonávají to, co nedokáže poskytnout svým dospělým 

členům: může se jednat o sociální ústavy, domovy důchodců, denní stacionáře apod.   

 

V evropském prostředí se přístup státu k rodinám liší. Například v Rakousku a v 

Německu jsou rodiny dosud silné díky sociální a daňové politice státu, jak uvádí 

Matoušek.27 Lidé mají v Německu ze zákona povinnost pečovat o své staré rodiče a o 

jinak hendikepované členy rodiny. Těm, kteří pečují o rodinné příslušníky (tzn. i o 

děti), jsou poskytovány výrazné daňové úlevy. Lidé žijící v manželství jsou rovněž 

daňově zvýhodněni.28 V Německu je oproti níže zmíněným zemím vyšší sňatečnost, 

nižší rozvodovost, méně dětí narozených mimo manželství a nižší procento žen na trhu 

práce.  Naproti tomu ve skandinávských zemích přebírá péči o rodiny stát. Ve Švédsku 

jsou dávky poskytovány pouze jednotlivcům, ženatí nemají zvláštní výhody. K nižší 

sňatečnosti vede i fakt, že jen malé procento Švédů je věřících. Pro tuto zemi je typická 

vysoká míra porodnosti, ale i vysoká rozvodovost. Ukazuje se však, že je vždy 

výhodnější posílit rodiny. A to například poradenskými, vzdělávacími, krizovými, 

terapeutickými či preventivními programy, které obnovují a rozvíjejí narušené funkce 

rodiny. To, do jaké míry stát rodinu za určitých okolností podporuje (např. při narození 

dítěte, úmrtí členy rodiny apod.), je závislé nejen na finančních prostředcích, které má k 

dispozici, ale i rozložení politických sil; definice sociálního hendikepu je zajisté 

mnohem širší u sociálních stran než u liberálních, které zdůrazňují pomoc až státu jako 

až poslední řešení v případě nouze. Nadměrná výpomoc ze strany státu však naopak 

uvádí její příjemce do přílišné závislosti a  sociální pasti. V České republice není 

podpora rodiny prioritou státu, finanční podpora rodiny příliš nerespektuje zvýšení cen 

a nároků na péči o děti. Není pak překvapující, že v rodinách s malými dětmi životní 

úroveň výrazně klesá.29 

                                                 
27 Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce, str. 184 
28 Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 50 
29 Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 51 
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Vedle státních zařízení vznikají i nestátní organizace (např. občanská sdružení, nadace, 

církve), která usilují o podporu rodin, které potřebují pomoc. Jejich existence je však 

komplikována složitou finanční situací, a to i přesto, že nestátní organizace přinášejí 

mnohé efektivnější a inovativní prvky užívané v zahraničí.  

 

Pátým znakem je tendence západních rodin mít méně dětí, a to jednak kvůli 

ekonomickému hledisku, dále proto, že dnešní svět nabízí tolik možností využití 

volného času a je hektický do té míry, že ani člověku neumožňuje starat se o větší počet 

dětí. Ženy od časného věku dítěte pracují a péči o potomka většinou přebírají jiné 

instituce k tomu určené. V dnešní složité společnosti je ke vzdělání třeba více času  než 

dříve a tento fakt je jedním z důvodů, proč jsou rodiny zakládány  později a jsou menší. 

Roste i počet rodin bezdětných. Příčiny jsou jednak biologické a i volní (lidé dají 

přednost kariéře nebo zájmům před potřebou mít potomka). 

 

Šestý znak souvisí s dnešní dobou velmi úzce. V západním světě běží čas velmi rychle a 

lidé mají stále více různých povinností a činností, které nikdy nemohou stihnout 

všechny. Proto i času na komunikaci uvnitř rodiny ubývá a celkově se komunikace 

mezi členy společnosti tváří v tvář díky technickému pokroku stává neosobnější 

(prostřednictvím telefonu, internetu, zpráv). Lidé tak mohou ztrácet schopnost 

komunikovat v rodině o běžných skutečnostech či problémech, řešit je, protože jsou 

během dne stále rozptylování obrovským množstvím dalších podnětů. 

 

 

1.1. Příčiny krize rodiny: 

 

Ke krizi rodiny došlo vlivem proměny hodnot v postmoderní společnosti a 

emancipačního hnutí  žen (které bylo silně podníceno dvěma světovými válkami, 

během nichž ženy musely vstoupit na trh práce). Jak již bylo zmíněno, trendem 

současnosti se stal individualismus, který není prvkem, jenž by rodinu přímo 

podporoval. Dnešní doba nabízí široké spektrum možností k seberealizaci mimo rodinu, 

v rámci zaměstnání, i prostřednictvím různých zájmových činností a vzdělávání se. Od 

žen se zároveň očekává, že budou zaměstnány nebo se budou jinak společensky 
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realizovat a tím jim času na rodinu viditelně ubývá. Snadná dostupnost interrupcí silně 

ovlivňuje počet narozených dětí. Příčinou je i snižující se závislost ženy na muži. V 

dnešní době došlo ke značnému oddělení zaměstnání a vzdělávání od rodiny, a tak 

rodina pospolu tráví minimum času. Tím se snižuje četnost vzájemné komunikace; 

samotná ochota ke komunikaci se může zmenšovat i vysokými nároky kladenými na 

dnešního člověka v rámci zaměstnání a ostatních povinnosti a celkovou vyčerpaností či 

uspěchaností lidí. Po roce 1989 se otevřel prostor pro nové druhy společenského 

uplatnění dospělých mužů a žen. Problémy mohly nastávat, když podnikající muž 

snižoval čas trávený s rodinou, když žena dosáhla vyššího postavení než muž, při 

společném podnikání manželů či upřednostňování kariéry před péčí o rodinu u obou 

manželů. Do jisté míry oslabuje rodinu i nadměrný blahobyt v některých zemích. 

Jelikož jsou v dnešní době rodiny zakládány na křehkých citových vazbách, mohou se 

rovněž snadno rozpadat, pokud partnerství dvou lidí nemá hlubší dimenzi. Primárním 

motivem k založení rodiny již nemusí být děti, proto se může stát o péče o děti 

rizikovější. Lidé navíc mohou v dnešní době dávat přednost kariéře či jinému využití 

volného času před péčí o děti. Příčinou krize rodiny jsou tedy převažující zájmy 

individuální nad zájmy rodinnými. Principem individualismu je v tomto ohledu 

nezasahovat do svobodného rozhodnutí lidí (nic nenutí partnery uzavřít manželství, mít 

děti a nerozvádět se). Tento trend vynikl zvláště po roce 1989, kdy přibylo 

nemanželských dětí. Slábnoucí vliv náboženství umožňuje nesezdané soužití, rovněž i 

plození nemanželských dětí. V současné době je ke vzdělávání třeba delší čas, a proto 

se i rodinné soužití odkládá na dobu, kdy partneři začínají pracovat.  

 

Na podobě dnešní rodiny se do značné míry podílí sociální politika konkrétní země, tzn. 

zda finanční podporou či daňovou úlevou stát podporuje rodiny či naopak neprovdané 

matky apod. Podstatné také je, zda v případě ohrožení rodiny zasahuje stát sám, a snaží 

se stav prostřednictvím svých institucí vrátit do normálu, nebo zda toto požaduje po 

rodinách a např. jim finančně přispěje. Klíčová je také míra, do jaké má stát možnost 

intervenovat do rodin.  
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1.2. Důsledky krize rodiny: 

 

Důsledky krize rodiny jsou následující:  

� zvýšený počet nesezdaných soužití a zvýšený počet nemanželských dětí 

� pokles sňatečnosti 

� pokles porodnosti, úbytek rodin s mnoha dětmi (důvody jsou nejčastěji 

ekonomické nebo se např. lidé chtějí více věnovat kariéře) 

� stoupající počet rozvodů, slábnoucí síla vztahů 

� péče státu o ty členy rodiny, o něž rodina nepečuje, z čehož plynou 

snižující se kompetence rodin a jejich náhrada státními institucemi 

� postupná tendence vychovávat  ohrožené děti v podmínkách, které do 

maximální míry simulují rodinu.  

 

V dnešní době mohou mít někteří lidé pocit vlastní soběstačnosti. Jiní naopak 

v současném komplikovaném světě vyžadují silnější podporu a stávají se závislými. 

Ženy se dnes díky vlastní ekonomické aktivitě mnohdy bez ekonomické výpomoci 

muže obejdou, díky emancipaci jsou méně ochotné plnit požadavky muže a více se 

snaží o úplnou rovnoprávnost, a to ve všech sférách, nejen v rodině. V dnešní době se 

tedy v podstatě schopná žena může péči o potomky zvládnout bez pomoci muže a 

přestože na ní leží více povinností, jistou výhodu má v tom, že si může vše rozhodnout 

sama, bez hledání kompromistů s partnerem. Úloha otců se zdá být v dnešní době 

nejasná, muži se mohou cítit znejistěni. Někteří si tuto tendenci uvědomují a snaží se 

svá práva prostřednictvím různých sdružení znovu získávat, usilují o větší participaci 

na výchově dítěte v porozvodové době. I tak může  v rodinném prostředí jejich 

dominantní postavení slábnout. Uzavíráním nových partnerství vznikají častěji nové 

typy rodin, jejichž členové nemusí být příbuzní (např. rodiny, v nichž žije pouze rodič a 

dítě, či prarodiče s dítětem, rodič s dětmi z různých manželství, vícegenerační rodiny 

atd.) Rozchody i dlouhodobě pospolu žijícího páru se stávají častější, lidé se mohou 

cítit znejistěni, nemají se při opakované ztrátě vazeb o co opřít, a tento problém si často 

kompenzují na nezdravém připoutání se k dítěti. 

 

Pro potřebu většího posílení rodiny vyznívají i mezinárodní srovnávací studie, které 

prokázaly, že děti vychovávané jedním rodičem (v naprosté většině matkou) mají horší 
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výsledky ve škole, víc zdravotních a psychických problémů a také více střetů se 

zákonem než děti ze srovnatelné socioekonomické vrstvy, které vyrůstají s oběma 

rodiči.30 Je třeba si uvědomit, že děti vyrůstající ve špatných rodinných podmínkách 

nebo děti, které strávily dětství v dětských domovech, si tento hendikep nesou dále do 

života a s největší pravděpodobností negativně ovlivní i jejich potomky. 

 

I přes výše zmíněné tendence je však možné, že právě současný individualismus, který 

v naší globalizující se civilizaci existuje, posílí potřebu rodiny, jako společenství 

poskytujícího jistotu a zázemí  a způsobí její opětné upevnění.  

 

V dnešní době totiž existuje veliké množství variací, jak může rodina vypadat, pro 

příklad rodiny, ve kterých dítě žije s jedním rodičem a navštěvuje druhého, nebo bydlí 

střídavě u obou, matka nebo otec vychovává děti jako jediný rodič, protože druhý rodič 

zemřel, je těžce nemocný nebo z nějakého jiného důvodu není doma či např. dítě je 

vychováváno matkou a nevlastním otcem, otcem a nevlastní matkou, nebo matkou a 

jejím přítelem, otcem a jeho přítelkyní apod. Určitou variantou rodiny jsou i uměle 

vytvořené rodiny v Klokáncích, kde se na dočasnou dobu spolu žijící děti stávají 

„sourozenci“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
30 Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť, str. 37 
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2. TÝRANÉ, ZANEDBÁVANÉ, OHROŽENÉ DĚTI A DĚTI, 

KTERÝM CHYBÍ PÉČE 

 

Do Klokánků přicházejí děti týrané, zanedbávané, ohrožené i ty, kterých chybí péče. 

Tyto děti jsou stavem původní rodiny určitým způsobem poznamenány. V této kapitole 

budou přiblíženy další aspekty tohoto vlivu. 

 

Každý z rodičů přichází z odlišného rodinného prostředí, má již dané určité někdy i pro 

rodičovství nevhodné vlastnosti a je ovlivněn tím, v jakém prostředí vyrůstal, jak se 

k němu chovali rodiče. Tyto stereotypy se někdy i nevědomě snaží přenášet do rodiny 

nové. K tomu ještě přistupuje, že každá rodina se vyznačuje určitou dynamičností.31 

 

Vlivem nejen těchto okolností, ale i mnohých osobnostních rysů rodičů, jejich výchově 

apod. může docházet ze strany rodičů k dětem k zanedbávání péče, ohrožování dětí či 

dokonce jejich týrání. Pokud si někdo z okolí takového případu všimne, je povinen ho 

nahlásit. Následně provedou sociální pracovnice šetření (většinou neohlášené) v místě 

bydliště rodiny. Navrhnou, jaké kroky má rodina udělat ke zlepšení stavu a pokud se 

ani po opakovaných návštěvách nic nezmění, může být dítě buď odebráno nebo na 

přechodnou dobu umístěno do pro něj bezpečnějšího prostředí.  Možností, kam půjde, 

není mnoho: dětský diagnostický ústav, dětský domov, SOS dětská vesnička či Klokánek 

a podobná zařízení. U takto svěřeného dítěte se sleduje zájem rodičů o dítě a pokud ho 

neprojevují, může být adoptováno nebo předáno pěstounům. Pro dítě, které nemá 

možnost vyrůstat u svých biologických rodičů (např. z důvodu nezájmu rodiče o dítě, 

nedostatečné péče, zanedbávání dítěte či jeho týrání, úmrtí rodičů a dalším osobnostním 

či zdravotním potížím, pro které se rodiče o děti nemohou starat) je podstatné, aby 

mohlo co nejdříve vyrůstat v jiném prostředí, které mu rodinu svou kvalitou nahradí a 

umožní mu získat pocity bezpečí, lásky a hodnoty, které mu umožní vyzrát v kvalitní 

osobnost. Náhradní rodinná péče může být svou kvalitou někdy i lepší nežli běžná 

                                                 
31 Postupem času se mění nejen členové rodin (stárnou či dospívají), ale do hry vstupují i další faktory 

jako je například finanční stav rodiny, charakter rodinného zázemí, sociální problémy, vztahy 

s příbuznými, zvládání školy dětmi, nezaměstnanost rodičů, rozvod rodičů apod.  
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rodičovská péče. Existují případy, kdy o ohrožení dítěte nemusí vědět ani nejbližší 

okolí, zvláště např. v anonymním hlavním městě.  

 

Podle Matějčka32 je v případě, že se dítě ocitne bez péče rodičů, nejprve hledán vhodný 

pečovatel v širší rodině. Velmi často se tak dítě dostává do péče prarodičů. Pokud tato 

možnost není (např. kvůli zdravotnímu stavu prarodičů), nastupuje péče nepříbuzných  

osob – adoptivních rodičů,  pěstounů či pečovatelů v zařízeních pro děti.  

 

Dítě přirozeně v situaci, kdy se dozví, že rodiče, s nimiž žije, nejsou biologičtí, touží 

poznat své biologické rodiče. Chce vědět, proč ho opustili, v čem jsou si podobní, hledá 

své kořeny. Zájem dětí o biologické rodiče mohou pěstouni nebo adoptivní rodiče 

vnímat jako ohrožení, mohou se cítit méněcenní nebo zrazeni. Většinou si však i přesto 

děti uvědomí, že těmi pravými rodiči jsou ti, ke kterým získaly po dlouhou dobu citový 

vztah, kteří o ně pečovali, o něž se mohly opřít, kteří jim dali rodinu a zázemí, nahradili 

to, o co přišly. Evidentně to bude táhnout k původním rodičům více ty děti, které s 

rodiči prožily delší a zároveň láskyplný čas, ale z různých důvodů musely být od rodičů 

odloučeny,  než ty děti, které byly rodiči fyzicky ohrožovány.  

 

Přestože ujmout se plné zodpovědnosti za výchovu dítěte až do doby jeho dospělosti  je 

jedním z nejnáročnějších úkolů lidského života, možnost zplodit dítě není znemožněna 

nikomu. Předpokládá se totiž automaticky, že se rodiče o dítě postarají. Rodiče však 

neprojdou žádnou výchovou k rodičovství, nevědí, jak dítě správně vychovávat, co by 

měli zvážit, než dítě zplodí33. Většina rodičů svou novou roli s pomocí instinktu, osobní 

síly, vlastního charakteru, rad známých, zkušeností svých rodičů a čerpání informací 

z různých zdrojů zvládne víceméně dobře.  Jsou však i takoví rodiče, kteří svou 

rodičovskou funkci přestávají plnit již u prvního dítěte. Začínají ho zanedbávat, hrozí 

jim jejich odebrání dítěte a to, že se o dítě bude muset postarat někdo jiný. Přesto právě 

takoví lidé mají tendenci rodit dalších několik dětí, jejichž šťastné a klidné dětství je již 

předem ohroženo. Vzhledem k tomu, že existuje spousta rodin, které marně touží 

alespoň po jednom dítěti, jemuž by věnovali veškerou lásku, přízeň, péči a zázemí, 

avšak není jim to vzhledem k neschopnosti otěhotnět dopřáno, jeví se jako 

                                                 
32 Matějček, Z.: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, str. 22 
33 Právě proto si myslím, že by určitá forma výchovy k rodičovství měla být praktikována u dětí 
v dětských domovech, aby si svou negativní zkušenost z vlastní rodiny nepřinášely do rodiny, kterou 
v budoucnu založí.  
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nepochopitelné, že se mnoho zdravých a krásných dětí rodí naopak rodičům 

„rizikovým“.  

 

Jak jsem zmínila výše, zvláště pokud již samotní rodiče nemají dostatečné rodičovské 

návyky převzaté z vlastní rodiny nebo pokud nemají dostatečnou oporu v partnerovi, 

širší rodině apod. a navíc nemají určitý základní instinkt, který je nutí postarat se o dítě, 

může při pocitu vlastního selhání a frustraci docházet k týrání či zanedbávání potřeb 

dítěte a tím jeho neustálému ohrožování.34  

 

Obecně lze shrnout, že za týrání35, zneužívání a zanedbávání36 dítěte považujeme 

jakékoliv nenáhodné, vědomé (příp. i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele anebo 

                                                 
34 Dlouhodobě týrané či zanedbávané dítě trpí syndromem CAN ( child abuse and neglect syndrome). 

Můžeme ho rozdělit na formu  

• Aktivní, kdy je dítě poškozováno nějakou aktivitou, násilím, sexuálně zneužíváno apod.   

• Pasivní, kdy je dítěte ubližováno např. nedostatečnou péčí, je zanedbáváno, nejsou 

uspokojovány citové potřeby dítěte a tak pak dítě trpí psychickou deprivací, jak bude zmíněno 

dále.  

Aktivní forma většinou zahrnuje i pasivní formu 
35 Fyzické týrání je velmi často spojeno i s psychickým. Psychické násilí je však záludnější, málokdo ho 

pozná na první pohled, přirovnala bych to k tělesnému/duševnímu postižení, kdy duševně nemocný 

vypadá na první pohled zdráv, problém se však skrývá v jeho duši. Tento typ týrání je spojen 

s extrémním kritizováním, ponižováním, vzbuzováním pocitů méněcennosti. Bohužel tento typ týrání se 

děti často snaží skrývat, kladou vinu na sebe a ne na rodiče, chtějí s ním zůstat i přes jeho chováním, 

kterým deformuje jejich osobnost. Dítě většinou považuje týrání za oprávněné a snaží se situaci vydržet.  

 
36 Jelikož vysoké procento dětí bývá pouze vědomě či nevědomě zanedbáváno, chtěla bych tento pojem 

vysvětlit ještě detailněji. Podle DKC36 existují následující typy formy zanedbávání:  

 

• Tělesné zanedbávání – kdy nejsou uspokojovány základní tělesné potřeby dítěte, jako je např. 

dostatečná výživa, přístřeší, oblečení či zdravotní péče 

• Citové zanedbávání – je opomíjením lásky, náklonnosti, citových vazeb k dítěti 

• Zanedbávání výchovy a vzdělání - selhání při zabezpečení možného vzdělání dítěte, které mu 

nejsou poskytnuty. Může se jednat o neomluvené absence ve škole, nepřiměřená práce 

v domácnosti na úkor učení apod.  

• Zanedbávání v oblasti zdravotní péče – případy, kdy rodiče s dítětem nedocházejí na preventivní 

prohlídky k pediatrovi či dítěte neposkytnou přiměřenou pomoc při úrazu, nemoci.  
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jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež 

poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popř. způsobuje jeho smrt. 
37 

 

2.1. Důsledek: psychická deprivace  

 

Děti, které mají emocionální či psychické problémy, mohou reagovat podrážděně na 

změny každodenních návyků, prostředí nebo ošetřujícího personálu. Situace je tím 

horší, čím je změna nečekanější a bez vysvětlení. Příčinou je psychická deprivace, při 

které dítě dlouhodobě citově strádalo.  „Psychickou deprivací u dětí se míní chybění 

příležitosti k budování pevné vazby pečující dospělým a blokování příležitosti k rozvoji 

duševních schopností.“38 Důsledkem takového stavu pak bývá nejen opožděný vývoj 

intelektového, řečového i morálního charakteru (který je patrný např. u dětí 

přicházejících do Klokánku), ale i intenzivnější uspokojovaní „základnější“ životní 

potřeby, tzn. potřeby potravy. Následující vlastnosti  způsobené psychickou deprivací  

mohou mít mimo jiné děti přicházející z narušených rodin do Klokánků:  

netečnost 

pomočování 

extrémní vyžadování pozornosti 

opožděnost ve vývoji 

plačtivost 

podvýživa 

koktavost 

nespavost 

nekomunikativnost s dětmi  ve školce/škole 

uzavřenost 

pocity méněcennosti 

špatný zdravotní stav 

hyperaktivita 

špatné společenské návyky 

                                                                                                                                              
• Zanedbávání dozoru či dohledu – tento typ se vztahuje zejména dozoru nad malými dětmi, u 

nichž vzhledem k jejich neznalosti světa  hrozí různé úrazy 

 
37 Dunovský J., Dytrych, Z., Matějček, Z.,: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, str. 37 
38 Matoušek, O. :Slovník sociální práce,  str. 48 
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odmítání rodičů při jejich návštěvě Klokánku 

potíže s chováním ve školce/škole 

nevhodné chování k druhým lidem 

útočnost 

přecitlivělost 

neschopnost přijmout pravidelný režim dne 

logopedické potíže (potíže s řečí, výslovností) 

noční děsy 

 

Langmeier s Matějčkem definovali psychickou deprivaci jako psychický stav vzniklý 

následkem takových životních situací, kdy subjektu není dána příležitost uspokojovat 

některé základní psychické potřeby v dostatečné míře a po dosti dlouhou dobu. Je tím 

míněno, že dané osobě chybí určité potřebné podněty. Jak uvádí Z. Matějček a kol.39 

jedná se o  

 

1. potřebu určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších podnětů. Děti 

potřebují přiměřené množství podnětů, při jejich nedostatku strádají, při jejich 

přemíře to pro jejich rozvoj také není vhodné (např. při častému stěhování 

rodičů, nedostatku klidu v domácnosti apod.) 

2. potřebu určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech. Chaotická domácnost, kde 

dítě nezažívá pravidelný režim, je nevhodná. Samozřejmě režim nemusí být 

úplně přesný a dokonalý, to by byl také špatný extrém. Ale děti potřebují určitý 

režim, řád a hranice, aby se učily orientovat ve světe.  

3. potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů. Pro dítě je určující jeho 

emocionální a sociální vztah – a to nejprve s matkou. Pokud k němu nedojde, 

může dojít k nahrazení jinou osobou. Nejisté, ambivalentní, dočasné vztahy 

s blízkými osobami nechávají negativní stopy v osobnosti dítěte.  

4. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty. Jedná se o uvědomění 

si vlastního já, vlastní identity; v prostředí rodiny je dítě jedinečným. Ve velké 

skupině v DD naopak jedním z mnoha.  

5. potřeba otevřené budoucnosti nebo životní perspektivy. V rodině, kde dítě vidí 

úspěšné rodiče, může se jimi inspirovat a vidět svou budoucnost rovněž 

nadějně. Pokud jeho rodiče studovali vysokou školu, je velká pravděpodobnost, 

                                                 
39Matějček Z.,  Bubleová, V.,  Kovařík, J.:  Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace, str. 8 
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že ji bude studovat i on. V rodinách, kde jsou podmínky komplikované, může se 

jednat třeba o rodinu alkoholika, dítě vidí pouze neúspěch a beznaděj, což mu 

může dávat negativní pocit do jeho vlastní budoucnosti, nemusí mít pak snahu 

bojovat, o něco usilovat.  

Pro budoucí vývoj dítěte z Klokánku je podstatné, jak se dokáže s deprivací a příznaky, 

které jsou jí způsobené, vypořádat. Tedy adaptovat se a dostat se ve vývoji na úroveň, 

která odpovídá jeho věku. A to v rovině citové, morální, řečové i intelektové. V mém 

výzkumu bude patrné, s jakou mírou „postižení“ příznaky uvedenými v tabulce děti do 

Klokánku přicházely a jak byly schopny se v podnětném prostředí adaptovat, 

prospívaly a příznaky postupně ubývaly. S výše uvedenou schopností adaptace souvisí 

Matějčkem popisovaná vulnerabilita40, podle jejíž míry lze usuzovat na míru psychické 

zranitelnosti každého dítěte. Dvě děti ve stejně nepříznivých rodinných podmínkách  

z nich mohou do Klokánku přijít naprosto jinak „poznamenány“. Je tedy značně 

individuální, jak se které dítě dokáže se zátěžovými situacemi vyrovnat, ale o psychické 

deprivaci mluvíme u dětí těmito situacemi postiženými vždy, rozdíl je pouze v míře 

deprivace. D. Vizinová a M. Preiss41 uvádějí pro podobné případy anglický termín 

coping with (zvládání), který zahrnuje racionální způsoby vyrovnání se s psychickou 

zátěží a úzkostí, schopnost zvládat různé překážky. Stejně tak jako vulnerabilita 

poukazuje na různou míru zranitelnosti, poukazuje coping with na různou míru 

adaptibility jedince na změnu podmínek. Svou roli zde hrají také genetické dispozice a 

primární zkušenosti dětí.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Matějček, Z.: Dítě a rodina v psychologickém poradenství, SPN, Praha 1992 
41 Vizinová, D., Preiss M.: Psychické trauma a jeho terapie, Portál, Praha 1999 
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3. NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A 

JEJÍ ÚSKALÍ 

 

V souvislosti s tématem práce je potřeba pojednat o náhradní rodinné péči v naší zemi. 

Náhradní rodinná péče je takový druh péče, kdy se o dítě starají jiné osoby, skupiny 

nebo stát, ne však biologičtí rodiče. Jedná se o náhradu rodin dětí bez vlastního 

funkčního rodinného zázemí. Obecně platí, že pro správný vývoj dítěte jsou 

nejpodstatnější první roky jeho života. Proto existuje snaha, aby je dítě žijící mimo 

biologickou rodinu mohlo strávit v co nejužším rodinném kruhu. K přijímání 

opuštěných dětí do náhradních rodin docházelo (v mnoha kulturách) odedávna. Dříve 

přecházely děti do nových rodin buď formou adopce, nebo existovaly určité charitativní 

organizace, které se o děti postaraly, či kolonie nebo pěstounská péče.  

 

Náhradní rodinná péče by však měla být řešením až v případě, kdy není možné situaci 

v rodině vylepšit; sociální pracovnice by tedy měly nejprve vytvářet určité podpůrné 

snahy v původní rodině (např. sanace42, služby pro odlehčení rodině, videotrénink 

interakcí43). Bohužel ani jedna z těchto metod nebývá u problémových rodin často 

využívaná. Patrně tento trend do naší země teprve přichází a lze očekávat, že časem 

bude více využíván. Jak uvádí Matoušek, ústavní výchova by měla být nařízena jen v 

případech, kdy výchova dítěte je vážně ohrožena a jiná opatření, jako příkladně 

napomenutí, dohled, omezení rodičovských práv či povinnost využívat pomoci 

odborného poradenského zařízení nevedou k nápravě.44 

 

Celkově se v naší zemi směřuje od neosobní instituce (např. jeslí, neútulných velkých 

dětských domovů) k osobní rodině (např. v poslední době objevující se výuka dětí 

v menších skupinách doma). V posledních letech dochází ke směřování od ústavní NRP 

k rodinné, tudíž je např. zmenšen počet dohromady vychovávaných dětí (v DD), 

upouští se od velkých neosobních prostor a vytvářejí se spíše jednotlivé byty, kde žijí 

                                                 
42 O níž se zmiňují dále v textu 
43 Jedná se o metodu podpory rodiny, kterou je vhodné použít při chronických potížích rodin. Po pořízení 
videonahrávek interakcí jsou pak promítnuty jen ty, ve kterých dochází k řešení problému. Tím je 
posilována jejich kompetence problém řešit, jak uvádí Matoušek. In Matoušek, O.: Slovník sociální 
práce, str. 260. 
44 Matoušek, O.: Sociální práce v praxi. Praha, Portál, 2005  
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děti přirozeněji.  Simulace rodiny se vytváří i tím, že se personál u dětí střídá co 

nejméně. 

 

Nyní probíhá diskuse českých odborníků, kteří velmi zdůrazňují práva především 

biologických rodičů na své děti a snaží se spíše podporovat tyto rodiče. Dítě je jim 

odebíráno jen na přechodnou dobu, po kterou probíhá s rodiči terapeutická práce a 

potom je dítě opět vráceno do rodinného prostředí. Je přitom sledováno, zda se jejich 

rodičovské přístupy změnily k lepšímu tak, aby jimi dítě nebylo nadále ohrožováno ve 

vývoji. Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. uvádí, že před nařízením ústavní péče je soud 

povinen zkoumat, zda dítě nelze svěřit do NRP, nebo do péče v zařízeních pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, které mají přednost před výchovou ústavní. Soud je 

povinen nejméně jednou za půl rodu přezkoumat, zda důvody pro ústavní péči trvají.  

 

Co vše může být chápáno pod pojmem náhradní rodinná péče? 

-   Kojenecký ústav 

 

-   Dětský domov 

 

-   Diagnostický ústav 

 

-   Ústav sociální péče 

 

-   Výchovný ústav 

 

-   Pečovatelské a pěstounské rodiny  

 

Existuje individuální a skupinová pěstounská péče.45  

V současnosti je to státem garantovaná a kontrolovaná péče o dítě. Existuje pěstounská 

péče příbuzenská nebo klasická. V případě příbuzenské je dítě svěřeno někomu ze širší 

rodiny. Dítě je svěřováno do péče konkrétní osoby nebo manželskému páru. Touto 

formou péče nevzniká mezi pěstounem a dítětem příbuzenský vztah. Dítěti je 
                                                 
45 Předchůdcem této péče byly kojné, které si braly děti z nalezince a pečovaly o ně za poplatek do jejich 

6 let, kdy je opět do nalezince vracely, pokud se ovšem o ně nechtěly starat i nadále, ale už bezplatně.  
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ponecháno příjmení jeho biologických rodičů. Pěstoun je povinen o dítě osobně 

pečovat a vykonávat přiměřeně práva i povinnosti rodičů vůči dítěti. Pěstoun nemá vůči 

dítěti vyživovací povinnosti. Děti svěřované do pěstounské péče nemohou z různých 

důvodů obvykle dlouhodobě pobývat se svými rodiči. (Důvodem může být výkon 

trestu, dlouhodobá léčba, nezpůsobilost k výkonu rodičovských povinností apod.)  

Pěstounská péče je většinou vykonávána v zařízeních pěstounské péče nebo v bytě 

pěstouna. Dítěti v pěstounské péči náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte v 

pěstounské péči a pěstounovi měsíční odměna za každé svěřené dítě.  

V případě skupinové péče se jedná o tzv. velké pěstounské rodiny, kde je v péči 

kromě vlastních biologických dětí ještě několik dalších dětí, většinou velké 

sourozenecké skupiny. O skupinovou pěstounskou péči se jedná např. u SOS dětských 

vesniček či Klokánků, kde manželské páry nebo i samostatná žena nebo muž přijímají 

děti – anebo i větší skupinu dětí a stávají se tak velkou rodinou. 

 

Pečovatelé v Klokáncích musí splňovat následující požadavky: 

1. Morální a trestní bezúhonnost  

2. Zkušenosti s péčí o děti (vlastní, přijaté, event. profesionální) 

3. Minimálně středoškolské  vzdělání (vč. vyučení) 

4. Vhodná osobnostní struktura – dostatek empatie, schopnost vytvořit svěřeným dětem 

útulné a citově vřelé prostředí, schopnost řádného vedení domácnosti, včetně vaření, 

odolnost vůči psychické a fyzické zátěži (psychologické vyšetření zajišťuje FOD)  

 

Při pěstounské péči na přechodnou dobu může soud svěřit dítě pěstounovi na 

přechodnou dobu, po kterou biologický rodič nemůže vykonávat svou rodičovskou roli. 

Jednou za tři měsíce musí soud přezkoumávat, zda důvody trvají. 

 

Pěstounská péče je upřednostňována např. u dětí, u nichž lékař zjistí těžkou poruchu 

zdraví bez příznivé prognózy (např. mentální retardace různého stupně, těžké vrozené a 

získané vady), nejistou prognózu (např. děti s epileptickými záchvaty, vrozenými 

srdečními vadami, s výraznými poruchami osobnosti), závažné genetické zatížení či 

těžké smyslové vady (hluchota, slepota). Dále u dětí starších či sourozeneckých skupin.  
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-   Osvojitelské rodiny  

Hovoříme-li o osvojení, je třeba rozlišit osvojení zrušitelné a nezrušitelné. 

Nejčastějším důvodem pro osvojení je neplodnost osvojitelů. Jejich nároky na dítě jsou 

značně vysoké. Dítě po osvojení získává příjmení rodičů a práva a povinnosti původní 

rodiny vůči němu zanikají. Je třeba, aby s adopcí plně souhlasili oba osvojitelé. 

Podmínky kladené na osvojitele jsou dosti náročné.  

Osvojení zrušitelné lze ze závažných důvodů zrušit na žádost osvojitelů i osvojeného.  

Při osvojení nezrušitelném jsou osvojitelé uvedeni ve všech dokladech osvojeného 

jako jeho rodiče. Tento typ osvojení je obvyklý především v rámci širší rodiny. Jen 

zcela výjimečně by mohla takovýmto způsobem osvojit dítě osoba osamělá.  

Osvojení do a nebo z ciziny od června 2000 je možné  v souladu s Úmluvou o ochraně 

dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Haag, 1993).  

Je to problematika v ČR poměrně dobře propracovaná především psychologickými, 

pediatrickými a speciálně pedagogickými pracovišti. Čekací doba na osvojení je 

přibližně dvouletá. 

 

-   Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodičů 

Obvykle se jedná o prarodiče či jiné příbuzné.  

 

-   Poručenství 

Hlavním cílem tohoto typu ochrany dítěte je ochrana zájmů dítěte před zákonem. 

Vzhledem k tomu, že dítě není způsobilé k právním úkonům, stanovuje poručníka soud. 

  

 - Opatrovnictví  

Soud ho stanovuje dítěti pro případ, že dochází ke střetu zájmů mezi ním a jeho 

zákonnými zástupci (rodiči). Opatrovník pak hájí vůči dospělým pečovatelům skutečné 

zájmydítěte.  
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3.1. Proč by dítě nemělo vyrůstat v dětském domově internátního 

typu?  

Jak jsem již zmínila výše, v současné době již mnoho dětských domovů přechází k 

péči, která se snaží maximálně simulovat rodinnou péči (jedná se do DD rodinného 

typu). Přesto existují ještě i dětské domovy internátního typu.  

 

V dětském domově internátního typu děti bydlí ve velkých budovách46, v nichž jsou 

většinou rozděleny do skupin podle věku. Tím vznikají nepřirozené skupiny, které by 

v normální rodině nevznikly. Může docházet i k tomu, že spolu nežijí sourozenci. Děti 

jsou ve skupinách podle věku47, vychovatelé se střídají po směnách. V praxi má jeden 

pracovník DD na starosti v jedné směně 10-12 dětí, což je dvakrát až třikrát více, než 

by bylo optimální48. Péče o děti je tedy hromadná, možnost věnovat se dětem 

individuálně je snížená. Děti vychovávané ve větších skupinách, v nichž se na směny 

mění pečující osoby, jsou několikanásobně méně než v rodině podněcovány ze strany 

dospělého  a  mají také několikanásobně méně příležitostí samy dospělého upoutat 

svým projevem. Péče je redukována na krmení, přebalení, podání hračky; zcela chybí 

možnost rozvinutí dlouhých interakčních sekvencí, při nichž za normálních okolností 

kontakt matky s dítětem sílí a opadá za vzájemného zrcadlení nálad a soustřeďování 

pozornosti na stejný cíl.49 Kvalita péče po stránce zdravotnické je dobrá, po stránce 

citové a sociální je závislá na typu osoby, která o dítě pečuje.  Na pečovatelky je kladen 

důraz z hlediska zdravotnických schopností50 (přitom ne každá matka je zdravotnice!), 

podmínky jejich přijetí jsou často závislé na jejich zdravotnickém a pedagogickém 

vzdělání a na psychotestech. Život v ústavu je pouhou špatnou náhradou rodinného 

života. Dítě vyrůstá v umělém prostředí a je jedním z mnoha, je pro něj obtížné 

vyniknout. Často mohou být děti vyrůstající v DD sociálně zaostalé a špatně se 

adaptovat. Dospělí vychovatelé se střídají, odcházejí a přicházejí – navázat za těchto 

okolností pevné a stálé vztahy je komplikované. Dítě potřebuje jistotu v důvěrných 

vztazích, aby mohlo objevovat svět a najít si v něm nové bezpečné vztahy s novými 

                                                 
46 Nejzávažnějším teritoriálním problémem ústavů je prostorové přetížení, tzn. že někdy je  v jedné 
místnosti i 15 postelí.  
47 Přitom v přirozené rodině se s výjimkou dvojčat stejně staré děti téměř nevyskytují. 
48 Matoušek, O.: Ústavní péče, str. 50. 
49 Matoušek, O.: Ústavní péče, str. 63. 
50 Hlavně u DD pro děti do 3 let věku. 
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lidmi. Dalším problémem pro vývoj dětí v kolektivní ústavní péči je relativní chudost 

podnětů oproti běžnému životu v rodině. Děti vyrůstají v nepřirozeném světě a proto se 

jim pak hůře včleňuje do toho skutečného (neznají např. co je vše v rodině potřeba 

zařizovat, všechno je jim automaticky dáváno od vedení nebo pečovateli).  

V ústavní péči není dítě svěřeno jednomu konkrétnímu vychovateli a osoby, které dítě 

vychovávají, mají jen částečnou a nejasně vnímanou zodpovědnost za jeho vývoj a 

výchovu. Dalším vážným problémem je ukončení trvání ústavní péče ve věku 18 let 

dítěte, což velmi často neznamená jeho skutečnou dospělost ve smyslu osobnostní 

zralosti. Právě období po odchodu z ústavní péče je dobou velkých rizik ve smyslu 

sociálně patologického chování ústavních dětí. U dětí z Klokánku tento problém může 

rovněž nastat, ovšem většinou tyto děti nesetrvávají v Klokánku až do 18ti let, ale jen 

na přechodnou dobu. A dále se také snaží pečovatelky, aby byly děti zapojeny do 

běžného života. 

 

3.2. Péče o děti v dětském domově rodinného typu či Klokánku 

DD rodinného typu oproti DD internátního typu napodobuje prostorově velký byt, 

skupina dětí je menší, věkově nestejnorodá, věnují se jí stálí vychovatelé. Psychická 

deprivace je menší u dětí vychovávaných v DD rodinného typu.51 Kvalita péče po 

stránce zdravotní je dobrá, po stránce citové a sociální je závislá na pečující osobě. 

Určitou nevýhodou může být střídání pečovatelů, kteří mohou odcházet např. 

z finančních důvodů, event. i to, že nemusejí mít pedagogické nebo zdravotnické 

vzdělání.  

Velikost výchovných skupin je menší (2-4děti). Výběr pečovatelek pro děti od narození 

do 18ti let je podmíněn několika požadavky:  

• Schopností vytvořit pro děti bezpečné a citově vřelé prostředí 

• Vhodnou osobnostní strukturu ověřenou psychologickým vyšetřením 

• Středoškolské vzdělání 

• Občanská s trestní bezúhonnost 

• Zkušenosti s péčí o děti 

 

                                                 
51 Matoušek, O.: Ústavní péče, str. 50 
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Výhody Klokánků oproti ústavnímu systému, jak je uvedeno na webových stránkách 

Fondu ohrožených dětí,52 jsou následující:  

Přijetí dětí je rychlejší a okamžité, protože k němu není potřeba rozsudek ani předběžné 

opatření (ale oboje je samozřejmě možné a časté) a je tedy možné na žádost rodičů, 

nebo na žádost OSPODu, s pozdějším souhlasem rodičů. Děti (nejčastěji týrané či jinak 

ohrožené) je možné přijmout na jejich žádost až do předběžného opatření (v případě 

tzv. rychlého opatření do 24 hodin, v případě obyčejného předběžného opatření do 7 

dní). Soud může umístit dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc namísto 

ústavní výchovy na neomezeně dlouhou dobu. Ne vždy však dochází k tomu, že má 

Klokánek přednost před ústavem, jak je uvedeno v zákoně. Sourozenci zůstávají 

nerozděleni bez ohledu na věk a jsou ve společném bytě (v klasických DD by byly děti 

mladší tří let odděleny od dětí starších tří let). Na stránkách Fondu ohrožených dětí je 

zmíněno, že tím, že dítě přichází do Klokánku bez přijmutí do diagnostického ústavu, 

vyhne se narušeným jedincům. Ovšem možná, že by právě v diagnostickém ústavu bylo 

zjištěno, že dítě může zůstat v rodině.  

 

Rodinná péče je založená na nepřetržité týdenní střídavé péči dvou pečovatelů po všech 

stánkách jako v klasické rodině. Jelikož jsou pečovatelé s dětmi i v noci, mohou je 

uklidňovat při případných nočních děsech a dát jim tak pocit bezpečí. V DD klasického 

typu zůstává např. jen jedna pečovatelka na celé patro, příp. ústav.  

 

• průměrná doba pobytu dítěte v Klokánku53 činí 6 měsíců,  

• cca 80 % dětí je přijato na základě dohody s rodiči, ve značné části na 

doporučení OSPOD, 20 % na základě soudního rozhodnutí (předběžné opatření 

nebo rozsudek),  

• 4 % dětí jsou přijaty na základě jejich žádosti s následným souhlasem rodičů 

nebo předběžným opatřením,  

• cca 70 % dětí se vrací do původní rodiny, cca 20 % přechází do trvalé náhradní 

rodinné péče, 1 % zde dosahuje zletilosti a cca 9 % přechází do ústavní 

výchovy, na psychiatrii nebo do jiného zařízení,  

                                                 
52 http://www.fod.cz 
53 Podle http://www.fod.cz 
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• v několika desítkách případů došlo k vymizení závažných poruch chování i u 

dětí, které předtím byly ve výchovných ústavech nebo na psychiatrii,  

• markantní je rozdíl v chování malých dětí v Klokánku a v ústavní výchově při 

návštěvě cizích osob – zatímco batolata a předškolní děti z dětských domovů se 

obvykle na cizí lidi „pověsí“ a jsou ochotny s nimi odejít, děti v Klokánku jsou 

vůči cizím lidem nedůvěřivé, vyhledávají blízkost pečovatelů a kontakt navazují 

obdobně jako děti v rodině.  

 
3.3. Hospitalismus jako riziko dlouhodobého pobytu v ústavu  

 

V souvislosti s dlouhodobým pobytem v ústavním prostředí je potřeba zmínit pojem 

hospitalismus. Hospitalismem jsou ovlivněni ti, kteří se musí adaptovat na dlouhodobý 

pobyt v léčebném, podpůrném nebo výchovném ústavním prostředí, čímž u nich 

dochází k oslabování sociálních dovedností potřebných mimo ústav54 a to proto, že je 

jsou po všech stánkách zaopatřeni, někdo jim vaří, organizuje program dne apod. Lze 

se mu vyhnout nebo ho zmírnit častým pobytem klientů mimo ústav, zkrácením doby 

v ústavu na minimum či přechodovými programy typu domů na půl cesty apod.  

 

3.4.Činnosti FOD 

V této kapitole jen krátce přiblížím činnost Fondu ohrožených dětí, který provozuje 

Klokánky. Fond ohrožených dětí již od roku 1990 pomáhá dětem sociálně ohroženým, 

opuštěným, zanedbávaným nebo dokonce týraným, kterým chybí láska rodičů a pevné 

zázemí. Jeho činnost není lokalizována pouze v Praze, ale prostřednictvím poboček 

usiluje od roku 1994 o pokrytí celé České republiky. Některé z dětí jsou i zdravotně 

postižené nebo duševně opožděné. FOD organizuje dětské tábory a poradensko-

relaxační pobyty pro děti z náhradních rodin, dětských domovů a problémového 

rodinného prostřední. Zprvu FOD vyhledával opuštěným dětem novou rodinu tím, že 

zprostředkoval kontakt mezi náhradními rodinami a dětskými domovy. Pomáhá 

matkám, mládeži i dětem provozováním azylových domů pro matky v tísni a mládeži 

z dětských domovů. Dále provozuje Klokánky, tj. zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, jejichž účelem je nahradit „klasickou“ ústavní výchovu týraných, 

                                                 
54 Matoušek, O.: Slovník sociální práce, str. 78 
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zanedbávaných a zneužívaných dětí přechodnou a okamžitou rodinnou péčí.55 Pojem 

Klokánek má symbolizovat ochrannou kapsu pro děti.   

 

Hlavní oblasti, kterými se FOD zabývá: 

1. vyhledávání dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných a opuštěných a 

poskytování okamžité pomoci těmto dětem 

2. poskytování hmotné a poradenské pomoci náhradním rodinám, které přijaly 

handicapované nebo problémové dítě nebo větší počet dětí 

3. vyhledávání náhradních rodin dětem zdravotně či jinak handicapovaným, 

kterým se nedaří nalézt rodinu prostřednictvím státních orgánů a institucí 

4. poradenská pomoc a snaha o sanaci rodin s dětmi v krizové situaci  

5. pomoc při zařazování do společnosti dětem z dětských domovů, které po 

dosažení zletilosti nemají kam se vrátit a nemají ani jinou možnost bydlení 

6. osvěta a snaha o změnu zákonů i praxe na úseku sociálně právní ochrany dětí 

tak, aby byl vždy prvořadý zájem dítěte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
55 Podle materiálů FOD je v České republice ročně do ústavní výchovy umisťováno více než čtyři tisíce 
dětí a třetina z nich v ní zůstává až do zletilosti.  
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4.  CESTA OHROŽENÝCH DĚTÍ 

Následující kapitola přiblíží, odkud přicházejí a kam směřují ohrožené děti, resp. jak by 

tomu asi mělo být. Uvedeny budou také další souvislosti současného stavu v této 

oblasti.  

 

4.1. Odkud přicházejí ohrožené děti 

Jen výjimečně je třeba hledat náhradní rodinu pro skutečně osiřelé či ohrožené děti, 

kterým zemřeli oba rodiče. Takových dětí se ujímají nejčastěji jejich příbuzní. V 

systému náhradní rodinné péče se setkáváme převážně s životními osudy sociálně 

osiřelých dětí, které mají matku a otce nebo alespoň jednoho z nich, ale ti se o ně 

nemohou, nechtějí nebo neumějí starat. 

Děti mohou být svěřeny do nových rodin: 

• z kojeneckých ústavů  

• z dětských domovů a jiných ústavů  

• z azylových domů, odkud jsou umisťovány do náhradní rodinné péče buď na 

základě souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců nebo bez souhlasu rodičů na 

základě rozhodnutí soudu o tzv. kvalifikovaném nezájmu rodičů nebo zbavení 

rodičů rodičovské zodpovědnosti  

• z původní rodiny, kde nemohou být z nejrůznějších důvodů trvale vychovávány 

a kde nejsou předpoklady, že by se tam mohly časem vrátit zpět. V těchto 

případech dávají s umístěním dítěte rodiče souhlas či dítě sami předávají. V 

praxi k přímému předávání dítěte z původní do nové rodiny dochází jen 

výjimečně.56  

I poměrně dobře fungující rodina se může dostat do potíží, které ohrozí dítě. Podstatné 

je, zda jsou problémy dlouhodobé a ohrozí samotnou existenci rodiny nebo jsou jen 

přechodného charakteru. Právě úlohou sociálních pracovníků je rodině pomoci 

s řešením některých situací, resp. napomoci jim v tom, aby byli vlastními silami 

                                                 

56 http://www.nahradnirodina.cz/index.php?str=odkud_prichazeji 
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schopni situaci zvládnout. Podívejme se nyní na některé  z okolností, které mohou vést 

k opuštění dítěte.  Většinou i jeden stav zároveň vede k dalšímu.  

 

1. hospitalizace rodiče 

2. zhoršený zdravotní stav rodiče/člena rodiny s nutností péče 

3. nevyhovující bytové podmínky 

4. nevyhovující péče o dítě - zanedbávání 

5. týrání dítěte 

6. neplánované těhotenství 

7. uvěznění rodiče 

8. psychické potíže rodiče 

9. dlouhodobá ztráta zaměstnání 

10. velmi špatná finanční situace 

11. rozvod 

12. ztráta živitele rodiny 

13. závislost rodiče na alkoholu, drogách apod. 

14. péče o postižené dítě 

 

Rodiny přistupují k řešení potíží individuálně a podle odolnosti jejích členů je zvládají  

bez cizí pomoci, jindy však vedou až k tomu, že nezvládnou dlouhodobě péči o dítě, 

které se pak dostává jak do ústavních zařízení, tak do náhradní rodinné péče. Podstatné 

je potíže řešit, hovořit o nich  a snažit se využít všech možností, které řešení usnadní. 

Pomoc je možno hledat u přátel, na OSPOD, v psychologické poradně, v centrech a 

institucích, které se konkrétním z bodů zabývají, v krizových centrech, na linkách 

důvěry, v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, v pedagogicko-

psychologických poradnách, v psychoterapeutických centrech.  

 

4.2.  První krok – sanace rodiny 

Chtěla bych poukázat v souvislosti s výše uvedeným na důležitost sanace rodiny. 

Sanace znamená postupy podporující fungování rodiny, ve kterých je někdo ohrožován 

nebo ohrožen. 57K  přemístění ať již do dětského domova nebo do Klokánku a dalších 

typů náhradní rodinné péče by u dítěte mělo dojít až poté, kdy bude evidentní, že 

                                                 
57 Matoušek, O.: Slovník sociální práce, str. 196 
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v rodině zůstat nemůže. Sanace by tedy měla být první použitou metodou. Tedy – 

neposílat děti ukvapeně mimo rodinu bez důkladnějšího seznámení se s rodinnou 

historií, možnými důvody, proč je situace v rodině špatná a jak by ji bylo možné 

změnit. Měli by tam být dočasně jen ti, u kterých je pravděpodobnost, že se do rodiny 

brzy vrátí, a ne ti,  kteří vyžadují zvláštní individuální péči.  

 

Pokud je dítě i přesto umístěno mimo rodinu, pak by měli sociální pracovníci pracovat 

dál s rodinou na problémech, které způsobily odebrání dítěte. Bohužel mají často 

„státní“ sociální pracovníci příliš mnoho rodin, které musí sledovat, takže jim na sanaci 

rodiny nezbývá moc času. Ovšem toto místo už začínají zaplňovat některé nestátní 

organizace, jako např. Střep nebo Fond ohrožených dětí. Myslím si, že každé dítě má 

právo vyrůstat ve své rodině a pokud rodina selhává, měl by jí sociální pracovník 

naznačit cestu k lepšímu řešení. I když první kroky musí pak už udělat rodina sama, 

musí být motivována. Sanace může znamenat podporu od zaškolené osoby, terapii 

profesionála celé rodině v domácím či jiném prostředí apod.  

 

4.3. Práce s rodinou v Klokánku 

 

4.3.1. Oznamovatel 

 

Nejčastějším oznamovatelem špatného stavu v rodině dítěte mohou být rodiče, dítě, 

anonym, příbuzní, pediatrička, škola nebo školka dítěte. Anonymní hlášení se ihned 

oznamuje Oddělení sociálně-právní ochrany dítěte. Následuje docházení do rodiny a 

práce s ní. V případech, kdy mají úřednice OSPODu na starosti příliš mnoho případů, 

zažádá OSPOD, aby jeho činnost suplovali sociální asistenti FODu. FOD dochází do 

rodin i v „neúřední“ hodiny, např. o víkendu při asistenci při styku rodičů s dětmi.  

 

4.3.2. Práce s rodinou  

Následující část mé práce se bude zabývat tím, jak pečovatelé a sociální pracovníci  

pracují s rodinou, jejíž děti byly umístěny do Klokánku.  

Pečovatelé zajišťují nepřetržitou péči o děti v bytech o 2-4 dětech patřících pod 

Klokánky a střídají se po týdnu. Model se snaží napodobit rodinu, byty jsou 

samostatnými jednotkami, děti chodí se svými „náhradními“ rodiči či „matkami“ na 
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nákupy apod. Nejsou tak ovlivňovány hospitalismem. Pečovatelé mají o původní rodině 

dětí jen „zběžné“ informace. Záleží na tom, kolik jim toho sdělí sociální pracovnice. 

Většinou jsou od nich informováni hlavně o zdravotním stavu dětí, jak k dítěti 

přistupovat, proč je umístněno v Klokánku, tzn. co bylo příčinou selhání rodiče. Jelikož 

nemají přístup do spisu o dítěti, čerpají pak další zprávy o rodině dětí při návštěvách 

rodičů. V podstatě je na pečovatelích, jakou míru zájmu o původním rodinném zázemí 

dítěte projeví. Náhradní rodiče (tj. pečovatelé) vedou záznamy o návštěvách rodičů, ty 

jsou pak předávány sociálním pracovnicím. Náhradní rodiče nemají příliš času na 

kontakt s rodiči, jelikož mají v době návštěv na starosti ještě další děti.  

 

Sociální pracovnice při přijetí dítěte založí spis, z nějž je patrné jak a proč bylo dítě 

přijaté.  

 

Z hlediska právního titulu přijetí nezletilého připadají v úvahu následující možnosti: 

- Žádost a souhlas zákonného zástupce (dohoda) 

- Souhlas zákonného zástupce na doporučení OSPOD (dohoda) 

- Předběžné opatření 

- Rozsudek o svěření do péče podle § 46 odst. 2) zákona o rodině58 

- Žádost dítěte 

- Jiné (nalezené dítě, dítě přivedené jinou osobou, policií apod.) 

Snahou sociálních pracovnic při práci s dětmi, rodiči, odděleními sociálně-právní 

ochrany dětí a soudy, je dosáhnout toho, aby se dítě mohlo v nejbližší době vrátit do 

rodinného prostředí59, případně být přijato jiným vhodným prostředím (např. prarodiči, 

příbuzní, náhradní rodiče).  Doba, kdy je dítě v Klokánku, dává rodičům dostatek šancí 

vyřešit své dočasné potíže tak, aby bylo zřejmé, že mají k péči o dítě podmínky a jsou 

toho schopni. Monitoring jejich chování je podstatný při informování Oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň se vazba dítěte s rodičem nepřeruší (záleží však 

na okolnostech případu), rodiče mají možnosti návštěv od rána do večerních hodin, 

                                                 
58 Zákon č. 94/1963 Sb, o rodině: Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda 
výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, která má přednost před výchovou ústavní.  
59 Okamžitostí rodinné péče je míněno, že přijmutí dětí je možné kdykoli (v noci přijímá děti 
pečovatelka). Většinou jsou však děti přijímány během pracovní doby sociálních pracovnic na základě 
předchozí domluvy s tím, kdo dítě předává (rodič, policie, soc. pracovnice OSPOD), dítě může být 
přijato i na vlastní žádost. Okamžitosti přijetí však mnohdy brání plná kapacita Klokánků.  
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případně zažádat OSPOD prostřednictvím Klokánku o propustku na delší dobu, např. 

na víkend. Sociální pracovnice musí OSPUDu zasílat zprávy o tom, jak se situace 

s dítětem a jeho rodinou vyvíjí, mohou dát i k něčemu podnět, nemohou však vydávat 

rozhodnutí. Jsou v podstatě podřízeni rozhodnutím OSPODů a ty zase soudu. Pokud 

dítěti při řízení o ústavní výchově hrozí, že by mohlo být umístěno do dětského 

domova, připisuje vždy sociální pracovnice FOD nebo sociální pracovnice dané 

městské části ke zprávě soudu dodatek, aby dítě mohlo zůstat  v původním zařízení, kde 

je již zvyklé na určitý režim a kolektiv, je o něj po všech stránkách postaráno a další 

změna by pro něj mohla být novou traumatizující událostí. V naprosté většině případů 

soud žádosti vyhoví. Sociální pracovnice Klokánku pro dítě vyřizuje dávky, zažádá o 

změnu pediatra, zařídí možnost navštěvování školky nebo školy pro dítě apod.  

 

4.3.3. Návrat dítěte do původní rodiny 

Pokud se potíže, kvůli kterým nemohlo být dítě v rodině, vyřeší a zlepší, je možnost 

jeho návratu domů. I přesto je však třeba po určitou dobu rodinu sledovat, jestli nedojde 

k opětovnému zhoršení. Dítě s rodičem se setkávají po změnách na obou stranách; dítě 

bylo ovlivněno pobytem mimo rodinu, musí se znovu adaptovat, rodiče změnili své 

chování či přístup, aby mohli být se svým dítětem. 

 

4.3.4.Vstup dítěte do adoptivní rodiny 

Přijetí nového člena (dítěte) do rodiny s sebou přináší nutnost změn. Je třeba přijmout 

fakt, že do rodiny přibude náhradní rodič nebo sourozenec, ale zároveň  s ním navázat 

určitý typ soužití. Předchozí skupina lidí má již zvnitřnělá určitá pravidla a ta je  třeba 

sladit v nové rodině. Dojte také ke změně postavení dětí, např. prvorozené dítě může 

být najednou nejmladším apod.60 Nově příchozí člen je na některá existující pravidla 

zcela zřetelně upozorněn, mnohem složitější je však odhalit určitá skrytá pravidla, 

jejichž porušení vede ke zhoršení vztahů a pocitům křivdy, aniž by to bylo úmyslem. 

Život rodiny se skládá z mnoha drobných zvyklostí, z nichž každá se může stát zdrojem 

konfliktu. Ochota přizpůsobit se změnám by měla být oboustranná, pak jedině může 

dojít cestou kompromisů ke spokojenému soužití. Je přirozené, že nově příchozí člen je 

vnímavý ke zvykům druhých lidí, ale zároveň se snaží ochránit i sám sebe a své zásady. 

                                                 
60 V této souvislosti je třeba zmínit sourozenecké konstelace, podle kterých je člen rodiny ovlivněn tím, 
kolikátý  v pořadí se narodil a to jak povahově, tak přístupem rodičů. 
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Jak zdůrazňuje O. Matoušek61 v současnosti je za základní atributy rodinné péče 

považován láskyplný vztah pečující osoby k dítěti, schopnosti stanovovat dítěti meze 

bez použití fyzických trestů a dobrá vědomost o všem, co dítě podniká, i když není 

v kontaktu s rodičem. Samozřejmostí je zabezpečení fyziologických potřeb a 

stimulujícího stabilního prostředí.   

 

Zásady péče o děti v Klokáncích, které přibližují „pocit domova“  

Prvním podstatným principem je to, že dítě má citové zázemí u dvou stabilních osob. 

Péči o dítě totiž zajišťují střídavě po týdnu dva pečovatelé, pečovatelka nebo manželský 

pár. Jejich péče se tedy maximálně přibližuje rodinné péči, děti mohou navázat 

poměrně pevnou citovou vazbu. Ta je patrná i při návštěvách cizích osob v Klokáncích; 

děti nevyžadují po nově příchozích kontakt, komunikují přirozeně. Oproti tomu 

v dětských domovech je časté, že děti vidí v každém nově příchozím potencionálního 

nového rodiče a bojují o jeho pozornost.  Stabilní a intenzivní péče dvou osob tak brání 

psychické a citové deprivaci, které jsou děti žijící bez rodinného zázemí ohroženy. 

Pocity nejistoty je pak provázejí i do dospělosti a mohou opět negativně ovlivnit i 

výchovu jejich vlastních dětí. „Přirozenější péče“ o děti v Klokáncích se tedy jeví jako 

snižující riziko selhání ve společnosti v dospělosti. Ovšem – každé dítě je jinak odolné, 

jinak dokáže zvládat náročné situace a paradoxně je i možné, že ty děti, které prošly 

náročnějším dětstvím, v životě zvládnou mnohé velmi zátěžové situace.  

 

Druhým principem je nízký počet dětí v bytě. Model Klokánku se tak více blíží 

rodině, maximální počet dětí je šest (oproti tomu v ústavu dosahuje počet i patnácti), 

pečující osoba má více času věnovat se dítěti, dítě získává opory, důvěry, řádu. Při 

výchově je podstatné dodržování určitých neměnných výchovných zásad, jistých 

hranic, které jsou pro dítě sice zprvu nepříjemné, a snaží se jim vyhnout, ale právě tyto 

hranice mu do budoucna dávají velkou jistotu; stabilita názorů a chování pečujících 

osob mu dává jistotou do života. Prostředí v jednotlivých bytech je odlišné, specifické 

pro každou rodinu, individuální.  

 

Třetím principem je podpora alespoň těch rodinných vazeb, které mohou být v případě 

rozdělení rodiny zachovány, a to sourozeneckých. Děti jsou přijímány bez ohledu na 

                                                 
61 Matoušek, O.: Slovník soc. práce, str. 186 
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věk (0-18 let), tzn. že sourozenci zůstávají vždy spolu, tak, jako v běžné rodině. (A 

nejsou oddělováni proto, že kojenecké ústavy a dětské domovy pro  děti do tří let 

spadají pod Ministerstvo zdravotnictví, avšak diagnostické ústavy, dětské domovy pro 

děti od tří let a výchovné ústavy pod Ministerstvo školství a navíc ústavy sociální péče 

Ministerstvu práce a sociálních věcí). S tím souvisí přirozenost věkového rozložení, 

děti různého věku se od sebe vzájemně učí, starší děti se učí od pečovatelů vhodnému 

rodičovskému chování, mladší dětí mají od starších dostatek podnětů, neopožďují se ve 

vývoji a učí se přirozenou cestou, jako v rodině.  

 

Jak bylo zmíněno výše, společným umístěním dětí různého věku do jednoho typu 

zařízení se snižuje komplikovanost (více institucí, zde je vše pod jednou střechou, 

ostatně jako v rodině). Zabraňuje se tím tomu, aby dítě při dosažení určitého věku 

přešlo z jednoho do dalšího zařízení a  muselo si znovu zvykat. I když v běžném životě 

tomu tak je a zoceluje to. Dítě chodí do jeslí, pak do školky a postupně několika typů 

škol.  Státní sektor se řídí předpisy, nestátní má pružnější varianty a prioritní je zájem 

dítěte. Ale hlavní je bránit se závislosti na prostředí, v DD setrvávají často zbytečně 

dlouhou dobu, jak je zřejmé ze statistiky. Tím, že je dítě v Klokánku pouze na dobu 

nezbytně nutnou, se zabrání vzniku závislosti na tomto, i když značně rodinném, avšak 

přesto „umělém“ prostředí. Do Klokánku je dítě přijímáno nejen na základě 

předběžného opatření, ale i na základě žádosti rodičů či dítěte. Pokud má dítě 

v blízkosti svou původní školu, navštěvuje ji, a zůstává tak ve stejném prostředí. 

Klokánky mohou přijmout i novorozence, jehož matka tají těhotenství, nechce prozradit 

svou totožnost a porodila mimo zdravotnické zařízení.  

 

Zde bych chtěla připomenout, že podle mého názoru je podstatou zlepšení u dětí po 

všech stánkách  

1. dostatek podnětů, tzn. stimulující prostředí 

2. přívětivé, přijímající prostředí 

3. přirozené prostředí se stabilním rytmem dne 

4. přiměřená zdravotní péče 

5. vhodná výživa  
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4.4. SOS dětské vesničky 

Sdružení SOS dětských vesniček62 zajišťuje náhradní rodinnou péči (pěstounskou péči) 

dětem, jejichž vlastní rodina selhala.63 Stejně jako Klokánek je SOS dětská vesnička 

prostředím, které nahrazuje dětský domov a blíží se spíše rodině. Podobně jako 

v Klokánku zaměstnává SOS vesnička ženy, které vychovávají děti ve skupinách o 5-7 

dětech. Jako podpora dětí odcházejících z vesniček existuje Komunita mládeže a 

podpora samostatného bydlení, jejímž cílem je, aby se děti dokázaly postavit na vlastní 

nohy, zvládly náročnost nezávislého života. Podobně jako v Klokánku64 je pro rozvoj 

dětí klíčová „teta“, v SOS vesničkách matka pěstounka, rovněž jsou podporovány 

vazby mezi sourozenci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 SOS dětské vesničky byly stavěny před 25 lety. 
63 http://www.sos-vesnicky.cz/index.php?Title=Naše%20činnost& 
64 Zkušenost s péčí dvojic je zatím horší než zkušenost s osamělými ženami. Dvojice nejsou totiž vždy 
stabilní a rozchod působí na skupinu svěřených dětí neblaze, děti mají tendenci vinit z rozchodu sami 
sebe. In: Matoušek, O.: Ústavní péče, str. 69. 
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5.MOTIVACE PEČOVATELŮ 

Jestliže chceme porozumět jednání lidí, pochopit je a umět také předvídat do 

budoucnosti, jak budou za různých okolností jednat, pak se přirozeně ptáme, co chtějí, 

oč jim jde, co je baví, zajímá a těší, nebo zase čeho se bojí, v co doufají, o čem sní. 

Ptáme se, jaké síly jimi hýbou, odborně řečeno: jak silně a k čemu jsou motivováni.65 

Lidské motivy se všelijak kombinují. Jednotlivé motivy se mohou dostávat i do 

konfliktu. Pečovatelka může být např. motivována pro práci v Klokánku, ale jelikož i 

doma má své povinnosti, dostávají se tyto motivy do konfliktu.  

Podle hodnotových orientací rozlišoval Spranger typ teoretický, ekonomický, estetický, 

sociální, politický a náboženský. Pro nás je zajímavý sociální typ; v tomto případě se 

jedná o altruistu, nesobeckého člověka, pro kterého je láska jedinou správnou formou 

lidského vztahu.66 

V souvislosti s motivy bývá zmiňována hierarchie potřeb, kterou vytvořil Maslow. 

Myslím si, že pro pečovatele jsou při jejich péči podstatné hned dvě potřeby a to 

seberealizace (potřeba naplnit svůj potenciál, mít smysluplné cíle) a přimknutí (potřeba 

někam patřit, být zapojen, milovat a být milován dítětem). 

Co motivuje pečovatele pro práci s dětmi? Může se  jednat o uspokojení nějaké potřeby 

(např. péče o dítě, pokud vlastní nemají nebo jsou již dospělé), o emoci (když třeba 

pečovatelka má silný vztah k dítěti), ideu (naplnění v péči o druhé, snaha dělat dobrou) 

apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Říčan, P.: Psychologie osobnosti, str. 91 
66 Říčan, P.: Psychologie osobnosti, str. 106 
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6. ADAPTACE DĚTÍ 

Adaptace je proces, kdy se jedinec adaptuje na nové prostředí, tzn. že své psychické 

funkce a chování přizpůsobuje daným životním podmínkám.67 Adaptace na nové 

podmínky probíhá velice individuálně. Navíc každé dítě přichází z jiného prostředí, 

kterým je do různé míry zasaženo, takže je značně těžké je srovnávat, protože nemají 

stejné výchozí podmínky. Druhým faktorem, který je  třeba vzít v úvahu je, že rychlost 

adaptace může vzhledem k tomu, že každá osobnost je jiná, probíhat značně 

individuálně. Přesto existují příznaky, u nichž je velká šance, že se u dětí objeví, 

protože se předtím pohybovaly v podobně narušeném prostředí a strádaly. Tyto 

příznaky byly již uvedeny v teoretické částí a míra jejich výskytu na počátku a konci 

pobytu dětí v Klokánku bude sledována v praktické části.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Kol. autorů: Všeobecná encyklopedie, str. 29 
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7. SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Teoretická část nás uvedla postupně do problematiky stavu v současných rodinách, 

vysvětlila, čím jsou poznamenány děti z Klokánků, porovnala dětské domovy 

internátního typu s dětskými domovy rodinného typu či Klokánky. Dále se zabývala 

převážně tím, co se děje s dětmi, které jsou ve své rodině ohroženy, resp. tím, jak by 

bylo vhodné v takovém případě postupovat. Prvním krokem by měla být práce 

s rodinou a snaha problémovou situaci zvládnout, tedy sanace rodiny, pokud to možné 

není, pak případné umístění dítěte do Klokánku či dětského domova. Ideální je, pokud 

se situace během pobytu dítěte vylepší nakolik, že je možné, aby bylo navráceno zpět 

domů. Pokud to možné není, nemělo by dál zůstávat v ne příliš přirozeném prostředí 

dětského domova či Klokánku, ale mělo by být přijato do adoptivní rodiny. 

V posledním úseku teoretické části je zmíněna motivace pečovatelů a adaptace dětí.   
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8. VÝZKUM: ADAPTACE DĚTÍ V KLOKÁNCÍCH A 

MOTIVACE PEČOVATELŮ 

8.1. Metodologická část 

8.1.1. Záměry a cíle výzkumu 

Děti přicházející do Klokánků z narušených rodin bývají zanedbávané a opožděné ve 

vývoji.  Prací pečovatelů je navrátit je do normálu, pomoci jim adaptovat se a napravit, 

co nefunkční rodina způsobila. Nové prostředí je tedy formuje a snaží se vše navrátit do 

lepšího stavu. Předpokládejme, že ve většině případů bude docházet u příznaků 

uvedených ve výzkumu ke zlepšení. První část praktické části se zabývá adaptací dětí 

v průběhu jejich pobytu v Klokánku.  

 

Druhá část praktické části je zaměřená na motivaci pečovatelů. Práce s problémovými 

dětmi (tj. týranými a zanedbávanými) je dlouhodobě vyčerpávající. Pečovatelé musí být 

uspokojení každodenními maličkostmi (např. spokojeností dětí, jejich úsměvy, 

drobnými pokroky apod.), jinak jim hrozí vyhoření a ze zaměstnání odcházejí. 

V Klokáncích dochází k poměrně častému střídání pečovatelů, protože se jedná o 

skutečně zátěžovou práci s nedostatečnou supervizí. Co nezvládnou rodiče s jedním 

dítětem, musí pečovatel zvládnout se čtyřmi dětmi; k tomu je potřeba, aby byla osoba 

skutečně odolná a viděla ve své práci naplnění a smysl, měla dostatečnou motivaci..  

 

Pokud se zamyslíme nad náplní práce pečovatelů v Klokáncích, je jejich zaměstnání 

značně odlišné od většiny jiných prací, a to již například neobvyklou pracovní dobou, 

kdy jsou jeden týden v „cizím“ rodinném „pracovním“ prostředí a druhý týden mají 

volný a tráví ho ve své rodině. Je to jako život mezi dvěma světy. Do jaké míry je pro 

ně tento fakt zátěžový? Jakou  mají motivaci pro samotnou práci? Jak jim práce 

vyhovuje? Jaké cíle mají? Jak jim jejich „poslání“ změnilo režim dne, pohled na svět, 

hodnoty, je samotné? Jak zvládají náročnost pracovního týdne, když musí zabezpečit 

několik dětí? Chceme-li něco udělat dokonale, vždy je to na úkor něčeho jiného, tzn. 

pokud chceme poskytnout dětem péči co nejvíce přibližující se rodině, musí pro to něco 

obětovat jejich pečovatelky, a je absurdní, že je to právě čas v jejich vlastní rodině. A 

přesto ani tento model není úplně dokonalý. Ideální by bylo, kdyby pečovatelka mohla 
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pečovat o 2-3 děti (jako v běžné rodině) s partnerem v domácím prostředí.68 Nebo 

možná i to, aby bylo zaměstnáno více „strýců“. Přesto je už samotný Klokánek 

obrovským krokem od klasického ústavního prostředí.  

 

Charakteristika dotazníku  

Výše uvedené oblasti byly zkoumány na základě dotazníku69, který byl zaměřen na 

různé okruhy této problematiky.  

 

V první části dotazníku zjišťuji u každého respondenta informace o dvou dětských 

klientech, o které pečoval v období od února 2007 do dubna 2008. V dotazníku se 

snažím zjistit o těchto klientech jednak základní údaje o výchovném prostředí před 

umístěním, jednak se zaměřuji na porovnání pozorovatelných signálů psychického 

stavu dítěte při počátku pobytu v Klokánku a při jeho propuštění z této péče.  Ve druhé 

části se zabývám motivací respondentů pro práci v Klokánku, zkušenostmi pečovatelek, 

jejich představami o práci a do budoucna, cíli při práci s dětmi apod. Na závěr 

dotazníku jsou uvedeny osobní informace o pečovatelích. 

 

Výsledné  odpovědi byly ve výzkumu hodnoceny podle několika kritérií - pohlaví, 

věku, zkušeností s rodičovstvím, vzdělání.  Vyhodnocovány byly tříděním prvního a 

druhého stupně.  

 

Výsledky dotazníku jsou předloženy ve formě tabulek, grafů a SPSS tabulek a 

vyjádřeny v procentech. Absolutní čísla jsou uváděna v kolonkách vedle procentuelního 

vyjádření.  

 

8.1.2. Charakteristika sledovaného souboru 

Výzkum byl prováděn tak, aby respondenti tvořili co nejširší škálu z různých věkových 

i sociálních skupin. Dotazník byl předložen všem 140 pečovatelům v Klokáncích 

v České republice. Návratnost byla 21 %, vzorek se tedy skládal z 29 respondentů70. 

Ovšem díky tomu, že v každém dotazníku byly hodnoceny dvě děti, jednalo se o 58 

                                                 
68 Občas dochází k tomu, že pečovatelka právně volné dítě adoptuje a žije s ním doma 
69 Dotazník je uveden v příloze č. 1 
70 Bohužel nebylo vyplněno více dotazníků, protože Klokánky bojují s přetížeností pečovatelek a ty se 
musí plně věnovat dětem.  
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případů. Zkoumaným souborem byly tedy děti a pečovatelé. Do souboru nebyly 

zahrnuty tzv. pomocné pečovatelky, které pracují  s dětmi jen část dne.  

 

8.1.3. Průběh šetření 

Výzkum byl prováděn v dubnu roku 2008.  

Dotazníky určené k výzkumu získávali všichni respondenti v písemné podobě poštou. 

Při žádosti o vyplnění dotazníku jsem v úvodu (před dotazníkem) respondenty 

seznámila s tématem, kterého se dotazník týká.  

 

8.1.4. Metody výzkumu a jejich rozbor 

Výzkum bude zkoumat souvislosti mezi jednotlivými skutečnostmi tříděním prvního a 

druhého stupně. Některá data jsou  zpracovávána kvantitativně, jiná kvalitativně, podle 

povahy otázek.   

 

8.1.5. Problémové okruhy 

Problémové okruhy první části dotazníku byly stanoveny následovně: 

1. Většina propuštěných dětí odchází do původní rodiny 

2. Navštěvovanost dětí rodiči je minimální 

3. Negativní příznaky, se kterými dítě do Klokánku přichází, se postupem času 

zlepšují 

 

Problémové okruhy druhé části dotazníku byly stanoveny takto: 

1. Pečovatelky jsou motivovány pro práci s lidmi a preferují po případném 

odchodu z Klokánku opět práci s lidmi 

2. Pečovatelky v Klokáncích  postrádají mužský prvek 

3. Ke zlepšení příznaků u dětí dochází nezávisle na tom, jestli má pečovatelka 

zdravotnické či pedagogické vzdělání  

4. Pečovatelky pracují v Klokánku buď před tím, než mají vlastní děti nebo 

v době, kdy jsou jejich děti již osamotněné (přibližně ve věku 20 let dětí) 

5. Podmínkou pro dobré vykonávání práce pečovatelky je její zázemí  ve vlastní 

rodině; teta je nejčastěji vdaná 
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8.2. Výstupy 

8.2.1. Adaptace dětí 

V této části budou sledovány deprivační příznaky, které byly popsány v teoretické části 

práce. Mělo vyjít najevo, v čem mají děti největší problémy, aby bylo možno následně 

sledovat, jak se tyto potíže mění postupem času při pobytu v Klokánku. 

Nejprve se podíváme na to, jaká byla situace ohledně příznaků u přijímaných dětí: 

PŔÍZNAK Velmi 

často 

     

často        

      

občas 

 

výjimečně 

     

nikdy 

      

netečnost 12 % 9 % 23 % 17 % 39 % 

pomočování 8 % 7 % 17 % 17 % 51 % 

extrémní vyžadování pozornosti 27 % 28 % 12 % 12 % 21 % 

opožděnost ve vývoji 21 % 15 % 15 % 22 % 27 % 

plačtivost 18 % 15 % 22 % 33 % 12 % 

podvýživa 5 % 4 % 9 % 10 % 72 % 

koktavost 3 % 5 % 3 % 6 % 83 % 

nespavost 11 % 9 % 12 % 22 % 46 % 

nekomunikativnost s dětmi  ve 

školce/škole 

8 % 9 % 15 % 33 % 38 % 

uzavřenost 7 % 17 % 22 % 28 % 26 % 

pocity méněcennosti 4 % 16 % 16 % 35 % 29 % 

špatný zdravotní stav 10 % 10 % 16 % 27 % 37 % 

hyperaktivita 17 % 12 % 17 % 14 % 40 % 

špatné společenské návyky 32 % 22 % 16 % 18 % 12 % 

odmítání rodičů při jejich návštěvě 

Klokánku 

3 % 5 % 17 % 9 % 66 % 

potíže s chováním ve škole/školce 17 % 19 % 19 % 26 % 19 % 

nevhodné chování k druhým lidem 15 % 17 % 25 % 23 % 20 % 

útočnost 21 % 15 % 24 % 16 % 24 % 

přecitlivělost 22 % 26 % 17 % 18 % 17 % 

neschopnost přijmout pravidelný režim 

dne 

17 % 17 % 26 % 19 % 19 % 

logopedické potíže (potíže s řečí, 

výslovností) 

21 % 21 % 7 % 14 % 37 % 

noční děsy 7 % 4 % 20 % 22 % 47 % 
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Z této tabulky vyplývá, že některé příznaky jsou četnější než jiné. Pokud se zaměříme 

na nejčastější (z hlediska %) „velmi časté“,„časté“ a „občasné“ příznaky, pak se jedná o 

extrémní vyžadování pozornosti (28%), špatné společenské návyky (32%), 

přecitlivělost (26%), nevhodné chování k druhým lidem (25%) a neschopnost přijmout 

pravidelný režim dne (26 %). Všechny tyto příznaky mohou pramenit z nevhodného 

předchozího prostředí, kde dětem nebyla věnována adekvátní pozornost a tím také 

nebyly dostatečně vychovávány tak, aby  jejich chování bylo společensky přijatelné. 

Rovněž jejich dny před umístěním neměly pevný rytmus a řád, proto s ním mají potíže 

po nástupu do Klokánku. Vše je způsobeno nedostatečnou péčí. Z tabulky je zřejmé, že 

u každého příznaku byl zaznamenán alespoň jeden, většinou však více případů 

s variantou velmi častého výskytu. Na konci pobytu již v prvních kolonkách přibývalo 

nulových četností, příznaky se u dětí vylepšovaly, nebo úplně zmizely.  

        

Následující tabulka zobrazuje stav na konci pobytu.  

PŔÍZNAK Velmi 

často 

     

často        

      

občas 

 

výjimečně 

     

nikdy 

      

netečnost 0 % 1 % 7 % 28 % 64 % 

pomočování 0 % 6 % 9 %  13 % 72 % 

extrémní vyžadování pozornosti 6 %  22 % 15 % 29 % 28 % 

opožděnost ve vývoji 5 % 7 % 15 % 21 % 52 % 

plačtivost 0 % 6 % 17 % 34 % 43 % 

podvýživa 0 % 0 % 0 % 5 % 95 % 

koktavost 0 % 0 % 6 % 6 % 88 % 

nespavost 0 %  1 % 10 % 20 % 69 % 

nekomunikativnost s dětmi  ve 

školce/škole 

0 % 0 % 6 % 25 %  69 % 

uzavřenost 2 % 0 % 14 % 29 % 55 % 

pocity méněcennosti 0 % 2 % 12 % 17 % 69 % 

špatný zdravotní stav 0 % 2 % 3 % 35 % 60 % 

hyperaktivita 7 % 8 % 14 % 21 %  50 % 

špatné společenské návyky 4 % 7 % 29 % 31 % 29 % 

odmítání rodičů při jejich návštěvě 

Klokánku 

2 % 2 % 10 % 17 % 69 % 
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potíže s chováním ve škole/školce 10 % 4 % 17 % 36 % 36 % 

nevhodné chování k druhým lidem 5 % 5 % 19 % 33 % 38 % 

útočnost 4 % 6 % 23 % 18 % 49 % 

přecitlivělost 5 % 24 % 12 % 52 % 27 % 

neschopnost přijmout pravidelný režim 

dne 

2 % 3 % 22 % 25 % 48 % 

logopedické potíže (potíže s řečí, 

výslovností) 

3 % 7 % 17 % 9 % 64 % 

noční děsy 0 % 2 % 7 % 21 % 70 % 

 

Vidíme, že již převažuje výskyt příznaků v pravé části tabulky, většinou v kolonce 

„nikdy“. Naopak v levé části jsou často nulové nebo minimální četnosti. I u příznaků, 

které se vyskytovaly na počátku pobytu (velmi) často (špatné společenské návyky, 

extrémní vyžadování pozornosti, přecitlivělost) dochází ke zlepšení na úroveň 

výjimečně. K menšímu zlepšení dochází při potížích  s chováním ve školce; zde může 

hrát roli i to, že některé děti v Klokánku teprve do škol(k)y nastoupily, dříve byly 

zvyklé na volnější režim doma, nebo je pro ně náročná změna ško(l)ky, hledání si 

nových kamarádů, přizpůsobení se režimu.  

 

V převážné většině případů dochází ke zlepšování příznaků. Ke zhoršení nedošlo nikdy. 

O tom svědčí kladný vliv nového prostředí. Zajímavé jsou situace, kdy se příznak 

nelepší a proč. Podívejme se nyní na ně. Vychází najevo, že stabilita může být 

způsobena tím, že dítě pobývalo v nevhodném prostředí nebo v extrémních 

podmínkách příliš dlouho dobu a na adaptaci tedy potřebuje delší čas.  

Uvedu pár příkladů: U dětí týraných dochází k neustálému odmítání návštěv rodičů, 

jelikož špatné zážitky s nimi těžce poznamenaly jejich duši. Týrané děti se nemohly 

správně rozvíjet, proto zůstávají opožděné a extrémně vyžadují pozitivní pozornost, 

které se jim dříve nestávalo. Tyto děti se také stále nevhodně chovaly k druhým lidem, 

protože se byly doma dlouho pod špatným příkladem. Bývaly i dlouho přecitlivělé, 

útočné či hyperaktivní. 

Dalším příkladem je dívka, která byla stále sama doma, z nedostatku návyků a 

komunikace pak neustále vyžadovala pozornost a nebyla schopná přijmout pravidelný 

režim dne.  
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Při zanedbání péče docházelo neustále k extrémnímu vyžadování pozornosti, či 

opožděnosti ve vývoji. Zajímavý je také příklad dívky, která se díky dlouhodobým 

rodinným problémům uzavřela, měla potíže ve škole a pocity méněcennosti. 

Lze shrnout, že dlouhodobě zanedbávaným dětem chyběla pozornost a péče a proto ji 

pak extrémně a dlouhodobě vyžadují v Klokánku, jako by měly strach, že o ni zase 

přijdou, a snaží se dohnat to, v čem je rodina zanedbala.  

                        

Podívejme se teď na to, u kolika dětí bylo v průběhu pobytu zaznamenáno velké 

zlepšení.71 Jednalo se o 10 respondentů. Uvedu nyní jejich stručnou charakteristiku: 

 

• Romský chlapec, 7 let, z úplné rodiny, umístěný spolu se sourozencem, 

pocházející z města, dosud nepropuštěný. Jeho matce je nad 30 let, rodiče za 

ním nedochází, jsou ve výkonu trestu. Dítě nebylo týráno, dárky dostává 

výjimečně.(36b) 

• Dívka, 10 let, z úplné rodiny, umístěná bez sourozence, pocházející z města, 

propuštěna do adoptivní rodiny. Její matce je mezi 20-30 lety, docházela za ní 

jak mohla. Dívka byla odmítnuta otcem, matka dala přednost příteli. Dívka byla 

týrána, nikdy nedostala dárky.(60b) 

• Chlapec, 10 let, z neúplné rodiny v péči matky, umístěn spolu se sourozencem, 

pocházející z vesnice, byl propuštěn do původní rodiny. Jeho matce je nad 30 

let, rodiče za ním docházeli týdně. Byl týrán, nepřiměřeně bit, často dostával 

dárky. (31b) 

• Dívka, 10 let, z neúplné rodiny v péči matky, umístěna spolu se sourozencem, 

pocházející z vesnice, byla propuštěna do původní rodiny. Její matce je nad 30 

let, rodiče za ní docházeli týdně. Byla týrána, nepřiměřeně bita, často dostávala 

dárky. (36b) 

• Romský chlapec, 2 roky, z úplné rodiny, není umístěný spolu se sourozencem, 

pochází z města, dosud nebyl propuštěn. Jeho matce je nad 30 let, rodiče za ním 

nedochází, matka má 12 dětí, ale žádné zázemí. Nebyl týrán, nedostával dárky. 

(44b) 

                                                 
71 V každého příznaku řádku bylo sledováno, o kolik stupňů (bodů) došlo ke zlepšení. Údaje 
z jednotlivých řádků pak byly sečteny. Tím vzniklo celkové zlepšení u jednotlivých respondentů, které se 
pohybovalo od 0-60b. Pro „velké zlepšení“ jsem vybrala interval 30-60b. 
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• Dívka, 1 rok, z neúplné rodiny v péči matky, nemá sourozence, pochází z města, 

dosud nebyla propuštěna. Její matce je mezi 20-30 lety, rodiče docházeli 

měsíčně, dítě zanedbávali. Nebyla týrána, dárky dostávala výjimečně. (39b) 

• Dívka, 2 roky, z neúplné rodiny v péči matky, nemá sourozence, pochází 

z města, dosud nebyla propuštěna. Její matce je mezi 20-30 lety, rodiče 

nedocházeli, dítě bylo zanedbáváno a zneužíváno. Bylo týráno a nedostávalo 

dárky.(30b) 

• Dívka, 8 let, z neúplné rodiny v péči matky, má sourozence, ale není umístěna 

s ním, pochází z města a dosud nebyla propuštěna. Její matce je nad 30 let, 

rodiče za dítětem nikdy nepřišli, matka nezvládala péči o dítě. Dítě nebylo 

týráno a nedostávalo dárky.(33b) 

• Dívka, 2 roky, z úplné rodiny, je umístěna spolu se sourozencem, pochází 

z města, dosud nebyla propuštěna. Matce je mezi 20-30 lety, rodiče docházeli 

týdně, později méně často. Dívka byla týrána, dárky dostávala výjimečně. (32b) 

• Chlapec, 4 roky, z úplné rodiny, je umístěn spolu se sourozencem, pochází 

z města, dosud nebyl propuštěn. Matce je mezi 20-30 lety, rodiče docházeli 

týdně, později méně často, nyní vůbec. Dítě bylo týráno, dárky dostávalo 

výjimečně. (32b) 

 

Mezi výše uvedenými dětmi existovalo málo podobností; korelace mezi výrazným 

zlepšením a uvedenými charakteristikami tedy nebyla zaznamenána. Je možné, že vliv 

na zlepšení u dětí mají jiné faktory, jako např. specifické osobnostní rysy, silná 

motivace, nebo např. to, že jeho právě daná pečovatelka je osobou, která dokáže jeho 

adaptaci urychlit. Vše je podmíněno také tím, do jaké míry bylo dítě v předchozí rodině 

„poznamenáno“. Mezi uvedenými dětmi jich bylo hodně týráno, možná tedy můžeme 

vyslovit domněnku, že některé týrané děti mají tendenci dělat ve vhodnějším prostředí 

rychlejší pokroky. Zajímavé je si všimnout toho, že většinou rodiče docházeli právě za 

dětmi, které byly týrány. Podstatné je také zjištění, že i u romských dětí je možné 

v podnětném prostředí dosáhnout velkých změn. 50 % dětí je mladších pěti let, je 

zřejmé, že v mladším věku je možné docílit pozitivních pokroků i v krátké době.   

Je třeba také vzít v úvahu, že existovalo pět případů, kdy počáteční i konečné stavy 

příznaků byly v kolonkách výjimečně a nikdy, tedy ke zlepšení ani příliš nemohlo dojít.  
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V jakých příznacích se většina dětí zlepšila?72  

K nejzřetelnějšímu zlepšení73 došlo u neschopnosti přijmout pravidelný režim dne 

(63b), ve špatných společenských návycích (60b) a plačtivosti (60b). Naopak 

k nejmenšímu zlepšením docházelo u koktavosti (14b)- zde to však bylo způsobeno 

tím, že koktavost byla příznakem, který se ani u příchozích dětí neobjevoval většinou 

nikdy) a u odmítání rodičů při jejich návštěvě Klokánku (23b)- což svědčí o tom, že 

vztah k rodičům se v průběhu pobytu příliš neměnil. Dále je však také opět potřeba 

připomenout, že velmi často rodiče své děti nenavštěvovaly nikdy, tudíž mohla být  

otázka odmítání irelevantní.  

 

Jaké jsou nejčastější příznaky týraných dětí, které přicházejí do Klokánku? 

Jak dokumentuje následující tabulka v příloze č. 3, týrané děti, které přicházejí do 

Klokánku, mají často 

a) emotivní potíže (jsou plačtivé,  přecitlivělé), 

b) potíže v chování (často vyžadují pozornost, mají špatné společenské návyky, 

potíže s chováním ve školce nebo škole, nevhodně se chovají k druhým lidem, 

jsou útočné), 

c) pocity méněcennosti,  

d) nevhodné návyky a zanedbání péče z domova (mají špatnou schopnost přijmout 

pravidelný režim dne a logopedické potíže) 

 

Jaké jsou nejčastější příznaky týraných dětí, které odcházejí z Klokánku? 

U týraných dětí dochází během pobytu k viditelným zlepšením ve všech příznacích. Jak 

často se které příznaky vyskytovaly je zřejmé z tabulky v příloze č. 4. Podstatnější však 

je, ve kterých příznacích se týrané děti zlepšily.  

Nejvíce děti se zlepšilo (o 3 stupně – tzn. např. od velmi často ke stupni výjimečně) ve 

schopnosti přijmout pravidelný režim dne a jejich logopedické potíže se značně snížily. 

O něco menší pokroky (o 2 stupně) byly zaznamenány u netečnosti, extrémního 

vyžadování pozornosti, plačtivosti, pocitů méněcennosti, přecitlivělosti a potíží 

s chováním ve škole/školce. 

                                                 
72 Celkové výsledky jsou v příloze č. 2 
73 Body byly spočítány tak, že u jednotlivého dotazníku bylo zlepšení počítáno následovně: např. při 
zlepšení z velmi časté netečnosti na výjimečnou netečnost 3b., z časté na občasnou 1b. apod. Následně 
byly u daného příznaku sečteny body u všech dotazníků. 
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Ke konci pobytu jsou nezřetelnějšími příznaky, které se zatím příliš nepodařilo vylepšit  

špatné společenské návyky, nevhodné chování k druhým lidem a útočnost. Tyto 

příznaky mohou být vyvolány právě dlouhodobým pobytem v citově chladném a 

nevýchovném prostředí, ve kterém mají děti nevhodné podněty. Návrat do „normálu“ je 

pak pro ně dlouhodobou záležitostí.  

 

 

Četnost návštěv a dárků od  rodičů 

Četnost návštěv rodičů je jedním z faktorů, které ovlivňují stav dětí při pobytu 

v Klokánku.  

 

  Frequency Percent Valid Percent  

týdně 14 24,1 24,1  

měsíčně 14 24,1 24,1  

ročně 7 12,1 12,1  

nikdy 

nepřišli 
23 39,7 39,7  

Valid 

Total 58 100,0 100,0  

 

Nejčastější odpovědí bylo, že rodiče za dětmi nepřišli na návštěvu nikdy (téměř 40%!) I 

přesto, že se jednalo o relativně malý vzorek, je toto zjištění alarmující. Případně 

docházelo k tomu, že se četnost návštěv snižovala, až postupně ustala úplně. Tabulka 

vypovídá o tom, že rodiče nemají o děti zájem. V návaznosti na celkové hodnocení 

příznaků (při příchodu dětí a jejich odchodu) vyplývá, že většině dětí omezený kontakt 

s rodiči paradoxně prospívá. Hlubší závěry ukazují na to, že rodiče, kteří do Klokánku 

děti dávají, o ně nemají zájem, to je však již problematika, která nebyla předmětem 

tohoto výzkumu. Podle  Klokánku by měl být pobyt dětí primárně určen k tomu, aby si 

rodiče upravili poměry (např. ohledně práce nebo bydlení) a mohli si převzít dítě zpět. 

Pokud rodiče za dítětem nedochází často, zájem o něj se snižuje až již plně rodič 

spoléhá na to, že se o ně pečovatelky, příp. někdo jiný postará. Záměr Klokánku v se 

tím tedy příliš neplní. 

 

Během pobytu dostávala zhruba třetina dětí dárky často, třetina výjimečně, třetina 

nikdy. Dárky mohly být chápány jako náhražka péče o dítě. 
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  Frequency Percent Valid Percent  

ano,často 22 37,9 37,9  

výjimečně 18 31,0 31,0  

nikdy 18 31,0 31,0  

Valid 

Total 58 100,0 100,0  

 

Kontingenční tabulka:  Propuštění dítěte do původní rodiny / četnost docházení 

rodičů 

 

                   Četnost docházení rodičů  (q6) 

   Týdně          měsíčně  ročně nikdy Total  

Propu

štění 

dítěte 

do 

půvo

dní 

rodin

y 

ano Count 

5 1 0 2 8 

 (q4)   % within 

q4 
62,5% 12,5% ,0% 25,0% 100,0% 

  ne Count 1 1 3 3 8 

    % within 

q4 
12,5% 12,5% 37,5% 37,5% 100,0% 

  Nebylo 

propuště

no 

Count 

8 12 4 18 42 

    % within 

q4 
19,0% 28,6% 9,5% 42,9% 100,0% 

Total Count 14 14 7 23 58 

  % within q4 24,1% 24,1% 12,1% 39,7%  100,0% 

 

 

62,5% z dětí, které byly propuštěny, byly navštěvovány týdně. Zde je patrná určitá 

souvislost mezi četností návštěv a tedy udržením vztahu s rodičem a návratem do 

původní rodiny. Existuje však i výjimka, kdy dvě děti byly propuštěny do původní 

rodiny, přestože nebyly navštíveny rodiči vůbec. V daném vzorku je propuštění do 

původní rodiny a nepropuštění do původní rodiny 50 % :50 %. Zajímavé je, že i na 

tomto malém vzorku koresponduje výsledek poměrně se zjištěním výzkumů FOD (viz 
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www.fod.cz a následující graf): Zpět domů bylo propuštěno v roce 164 dětí (48 %), 

jinam než zpět domů (následující položky v tabulce) 178 dětí (52 %). 

 
 

 

Pokud má dítě v Klokánku sourozence, bylo umístěno spolu s ním  

Jak je uvedeno v teoretické části, Klokánek zdůrazňuje, že se snaží sourozence 

umísťovat vždy spolu. Ve výzkumu mě mimo jiné zajímalo, do jaké míry tomu tak je. 

Spolu se sourozencem bylo umístěno 34 dětí (75 %), odděleně od sourozence 11 dětí 

(25%). Lze tedy říci, že k tomu dochází v převažující většině případů, ne však vždy. 

 

Důvody umístění dětí: 

Důvody umístění dětí v Klokánku je možné rozdělit do několika kategorií: (v závorce je 

uvedeno, kolikrát se příčina v dotaznících objevila) 

1.týrání a sexuální zneužívání (10 případů) 

2.nefunkčnost rodiny - zanedbání, nezvládnutí péče, příp. odmítnutí se o dítě starat (16 

případů) rodinné neshody a špatné rodinné zázemí (7 případů), výchovné problémy (4 

případy), dítě neplní školní docházku (3 případy) 

3.bytová situace (9 případů) 

4.zdravotní situace rodičů (alkoholismus (9 případů), drogy (7 případů), hospitalizace 

matky (2 případy) 

5.rodiče ve výkonu trestu (4) 

 

Je zřejmé, že špatně fungující rodina je nejčastějším důvodem umístění dětí. 

Přestože se FOD zaměřuje hlavně na týrané děti, netvoří hlavní klientelu.  
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týrání a sexuální 
zneužívání 

13%

zanedbání
22%

špatné rodinné 
zázemí 
10%

výchovné problémy 
6%

dítě neplní školní 
docházku

4%

bytová situace 
13%

alkoholismus 
13%

drogy
10%

hospitalizace matky 
3%

rodiče ve výkonu 
trestu 
6%

 

 

Pro srovnání uvádím výsledky statistik FODu (níže) v r. 2007 týkající se důvodů 

umístění dětí.  
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Výsledky mého výzkumu tedy v podstatě odpovídají skutečnému stavu v Klokánku.  

Na závěr je třeba dodat, že děti byly z 88% české národnosti. Výjimku tvořily děti 

slovenské a romské národnosti.  

 

Problémové okruhy 

1. Otázka, že se většina dětí vrací do původní rodiny se nepotvrdila zcela, jelikož 

se do ní vrací pouze 50 % dětí, jak dokumentuje následující tabulka.  

Návrat do původní rodiny  Počet dětí  

ano 8 

ne 8 

To, že se výzkumný okruh nepotvrdil, však může souviset i s malým vzorkem dětí, 

který byl k dispozici. Ve vzorku nadto převažovaly děti, které dosud v Klokánku 

pobývají a u nichž rovněž může dojít k propuštění do původní rodiny. Bylo by ideální, 

kdyby se do původních rodin vracelo více dětí, ovšem jen za předpokladu, že se 

podmínky v rodině změnily k lepšímu a dítě nebude dále strádat.  
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2. Dotazníky se věnovaly také otázce navštěvovanosti dětí jejich rodiči. 

V problémovém okruhu č. 2 jsme předpokládali, že navštěvovanost bude 

minimální. Po vyhodnocení dat z dotazníku můžeme říci, že se tento předpoklad  

v podstatě splnil. Údaj, že 40% rodičů své děti v Klokánku nenavštívilo vůbec a 

dalších 12 % přišlo pouze jednou ročně vyjadřuje, že zájem těchto rodičů o své 

děti je minimální.  

3. 3. problémový okruh předpokládal, že negativní příznaky, se kterými dítě do 

Klokánku přichází, se postupem času zlepšují. Po vyhodnocení dotazníků lze 

obecně říci, že negativní příznaky, se kterými dítě do Klokánku přichází, mají 

tendenci se zlepšovat. Při konkrétním sledování jednotlivých příznaků je 

samozřejmě možné vysledovat, že jednotlivé příznaky se zlepšují různým 

tempem. Tendence zlepšování je však nezpochybnitelná.  

Závěrem lze říci, že pobyt ohrožených dětí, které byly umístěny do Klokánku, má 

na děti jednoznačně pozitivní vliv ve srovnání s pobytem v prostředí, ve kterém se 

nacházely předtím. 

 

8.2.2. Motivace pečovatelů 

 

Rodinný stav respondentek 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid Vdaná 13 44,8 44,8 44,8 

  rozvedená 10 34,5 34,5 79,3 

  ovdovělá 4 13,8 13,8 93,1 

  žiji s 

přítelem 
2 6,9 6,9 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   

 

 

Z hlediska četnosti převládají mezi pečovatelkami vdané ženy, avšak rozvedených je 

také poměrně vysoké procento… Je možné navrhnout hypotézu, že ženy se zde po 

rozvodu realizují v „nové“ rodině, čímž chtějí kompenzovat ztrátu rodiny vlastní. 

Rovněž je potřeba vzít v úvahu vysokou rozvodovost v ČR, jak je zmíněno v teoretické 

části. I procento ovdovělých je poměrně vysoké – i zde může být péče o děti náhradou 
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za ztrátu partnera. Většina žen pochází ještě z generace, ve které nebylo časté 

nesezdané soužití, proto je také zastoupení žen žijících s přítelem minimální.  

 

Mají pečovatelky vlastní děti? 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 26 89,7 89,7 89,7 

  ne 3 10,3 10,3 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   

 

89,7% respondentek má vlastní děti. Zajímavých je 10,3% těch, které děti nemají a 

práce v Klokánku tak pro  ně může být kompenzovanou potřebou vychovat alespoň 

nevlastního potomka. 

 

Průměrný věk vlastních dětí pečovatelek 

je 24 let. Většina dětí již byla dospělá. I vzhledem k věku pečovatelek je zřejmé, že toto 

zaměstnání mohly zvolit až v době, kdy jsou jejich děti odrostlé a samostatné. 

Pečovatelky tak mohou týden být mimo domov a jejich rodinu to již tolik 

nepoznamená, domácnost je schopný zvládnout zbytek rodiny. Z toho vyplývá, že 

pečovatelky jsou středního věku. 

 

Dotazník se v části zaměřené na motivaci pečovatelů Klokánku věnoval otázkám 

zkoumajícím důvody, proč si pečovatelé zvolili právě tuto práci a jak jim tato práce 

vyhovuje.  

Následujících pět tabulek mapuje důvody, pro které si pečovatelé vybrali toto 

zaměstnání.  

 práce s dětmi mě naplňuje                                         

 

  Frequency Percent Valid Percent  

ano 23 79,3 79,3  

spíše ano 6 20,7 20,7  

Valid 

Total 29 100,0 100,0  
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 vyhovuje mi týdenní pracovní doba                           

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

ano 14 48,3 48,3  

spíše ano 14 48,3 48,3  

spíše ne 1 3,4 3,4  

Valid 

Total 29 100,0 100,0   

 

 chci pomáhat těm, kteří potřebují pomoc ostatních     

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

ano 24 82,8 82,8 82,8 

spíše ano 5 17,2 17,2 100,0 

Valid 

Total 29 100,0 100,0   

 

 z finančních důvodů   

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

ano 4 13,8 13,8 13,8 

spíše ano 15 51,7 51,7 65,5 

spíše ne 5 17,2 17,2 82,8 

ne 5 17,2 17,2 100,0 

Valid 

Total 29 100,0 100,0   

 

 kvůli blízkosti zaměstnání 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

ano 4 13,8 13,8 13,8 

spíše ano 13 44,8 44,8 58,6 

spíše ne 1 3,4 3,4 62,1 

ne 11 37,9 37,9 100,0 

Valid 

Total 29 100,0 100,0   

 

Necelých 80% respondentů naplňuje práce s dětmi. Mají tedy silnou motivaci pro tuto 

činnost. Porovnejme nyní motivace v jednotlivých tabulkách. Je zřejmé, že respondenti 

volí zaměstnání primárně kvůli týdenní pracovní době, protože zde odpověď „ano“ 

převažuje. U finančních důvodů převažovala odpověď spíše ano, mnoho odpovědí však 
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již bylo i v oblasti spíše ne a ne, jelikož platy v sociální sféře nejsou příliš motivující. 

Motivovanost blízkostí zaměstnání je nejednoznačná, spíše není pro přijetí místa 

rozhodující, kde se nachází  pracoviště. Je evidentní, že na otázku zda osoba chce 

pomáhat těm, kteří potřebují pomoc ostatních, respondent málokdy odpoví jinak než 

ano (82,8%). Právě proto bych za nejdůležitější poznatek z těchto tabulek ohledně 

motivovanosti uvedla to, že z pěti motivů je nejpodstatnější osobní naplnění při práci 

s dětmi.  

 

Jakému zaměstnání jste se věnovala před nástupem do Klokánku? 

 

Původní profese zaměstnankyň lze rozdělit na dvě oblasti:  

Profese související s prací v Klokánku: pečovatelství, vychovatelství (2x), učitelka 

v MŠ, v domácnosti (2x), sociální pracovnice (2x), ÚSP pro mládež, pečovatelka 

v jeslích, učitelka, kuchařka, pekařství, práce s lidmi, péče o nemocnou matku, 

zdravotní sestra.  

 

Profese z jiných oblastí: ekonomička, prodavačka, administrativní pracovnice (3x), 

prodejní činnost, ředitelka, účetní (3x), šití pracovních a sportovních oděvů, dělnická 

profese (2x), obchod, referentka obchodního oddělení, fakturantka (2x), manažerka 

veletrhů a výstav, živnosti. 

  

Na základě výše uvedeného lze říci, že polovina zaměstnankyň přišla ze sféry, která se 

sociální oblastí vůbec nezabývala. Téma, kterým se Klokánek zabývá, je obecně 

zajímavé pro celou společnost, a proto práce  v něm přitahuje i ty, kteří v dané oblasti 

dříve nepracovali.  
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Kdybyste si měla vybrat jinou práci než v Klokánku, pak byste chtěla pracovat: 

  

  Frequency Percent Valid Percent  

Valid Opět s lidmi 25 86,2 86,2  

  Ne 

bezprostředně 

s lidmi 

1 3,4 3,4  

  Bylo by mi to 

jedno 
3 10,3 10,3  

  Total 29 100,0 100,0   

 

Je zřejmá obrovská četnost odpovědí, kdy respondentky chtějí v budoucnu opět 

pracovat s lidmi. Pro tuto práci jsou tedy maximálně motivovány a nejsou pro ně příliš 

rozhodující ostatní okolnosti práce (jak již bylo vidět i v otázce Proč jste si vybrala 

práci s dětmi). Je vidět, že ani ty, které dříve pracovaly v jiném oboru, o návratu 

neuvažují.  

 

Následující doraz zjišťoval, o jaké věkové skupiny se pečovatelky staraly.  

O jak staré  děti jste v Klokánku dosud pečovala? 

a) o děti  ve věku od narození od 1 roku   17x 

b) o děti  ve věku od 2-3 let    21x 

c) o děti  ve věku od 4-6 let                 14x 

d) o děti  ve věku od 7-10 let    25x 

e) o děti  ve věku od 11-15 let        23x 

f) o děti  ve věku 16-18 let    15x 
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15%

18%

12%

22%

20%

13%

od 1 roku   

2-3 let

4-6 let                    

7-10 let

11-15 let     

16-18 let

 

 

Z grafu je zřejmé velmi rovnoměrné rozložení z hlediska věku dětí, o které pečovatelky 

pečovaly. Mnoho z nich zvolilo  všechny věkové kategorie. Mají tedy značnou 

zkušenost s péčí o většinu věkových kategorií. To odpovídá tomu, že na pečovatelky je 

kladen nárok zvládnout různorodou skupinu problematických dětí. Fakt, že většina 

pečovatelek má zkušenost s dětmi různého věku, svědčí nejen o tom, že tyto pracovnice 

dokáží lépe vnímat a posuzovat danou problematiku, ale také o tom, že jejich ostatní 

odpovědi v rámci dotazníku jsou objektivnější. Nejsou tedy tolik ovlivňovány 

zkušeností s pouze jednou věkovou kategorií.  
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O jak staré  děti nejraději pečujete? 

Následující část dotazníku se zabývá oblíbeností věkových skupin. Tato oblíbenost 

může přinášet jistá rizika spočívající v tom, že věkové rozmezí dětí přicházejících do 

Klokánku si pečovatelky nevybírají.  

 Frequency Percent Valid Percent  

0-1 

rok 
7 24,1 24,1  

2-3 

roky 
3 10,3 10,3  

4-6 let 14 48,3 48,3  

7-10 

let 
5 17,2 17,2  

Valid 

Total 29 100,0 100,0   

 

Z dotazníku vyplynulo, že nejvíce motivované jsou pečovatelky při péči o děti ve věku 

4-6 let, (příp. 0-1 rok). To by mělo znamenat, že  péče o tuto věkovou skupinu měla být 

teoreticky nejkvalitnější. Ze statistiky vyplývá, že u pečovatelek jsou co do oblíbenosti 

preferovány určité věkové skupiny. Na základě tohoto zjištění by mělo dojít k upravení 

metodiky práce s ostatními věkovými skupinami. 

 

Následující kontingenční tabulka sleduje závislost mezi tím, o jak staré děti se 

pečovatelky nejraději starají (o.9) s tím, jaké mají vzdělání (o.14).  

 

 

 

 

 

o9 * o14 Crosstabulation

0 0 7 7 
,0% ,0% 100,0% 100,0%

0 0 3 3 
,0% ,0% 100,0% 100,0%

3 3 8 14 
21,4% 21,4% 57,1% 100,0%

0 0 5 5 
,0% ,0% 100,0% 100,0%

3 3 23 29 
10,3% 10,3% 79,3% 100,0%

Count

% within o9

Count

% within o9

Count

% within o9

Count

% within o9

Count

% within o9

0-1 rok 

2-3 roky 

4-6 let 

7-10 let

O9 

Total 

Vyučena SŠbezM SŠs M

014

Total 
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Děti do jednoho roku jsou nejoblíbenější mezi pečovatelkami se vzděláním SŠ 

s maturitou. Stejně tak je tomu  u věkové kategorie 2-3 let. Celkově lze říci, že 

nejčastěji volenými jsou jako oblíbené děti vybírány děti mezi 4-6 lety u žen se 

středoškolským  vzděláním s maturitou. Mezi vzorkem byly i tři vyučené ženy, které 

preferovaly péči o děti ve věku 4-6 let. Neoblíbené kategorie (pravděpodobně vzhledem 

k náročnosti péče v pubertě) se ukázaly být děti nad 11 let. 79,3% tazatelek mělo 

středoškolské vzdělání s maturitou, bohužel vyššího žádná nedosahovala, ani 

momentálně nestudovala, což je možná škoda. Minimálně určité kurzy by pro 

pečovatelky, které pracující s problematickou klientelou byly vhodné, případně určitá 

supervize (možnost probrat problematické části péče o děti s psycholožkou byla 

v dotaznících žádána). 

 

Činnosti, které pečovatelky na práci maximálně uspokojují 

Další část dotazníku byla zaměřena na vysledování činností, které v zaměstnání 

přinášení pečovatelkám největší uspokojení. Tyto činnosti jsem rozdělila do 

následujících šesti kategorií: 

 

1. Přímá práce s dětmi  - kontakt s dětmi, u miminek sledování pokroků, rozvíjet 

děti, učit je hygienu, stolování, chování, mluvit,  možnost předat dětem své 

zkušenosti, usměrnit je při jejich vývoji a ovlivnit je vlastním příkladem. 

 

2. pozitivní odezvy u dětí - jejich spokojenost a rozvoj (radost dětí a s nimi, 

mazlení, krmení miminek z lahve, sledování jak děti usínají, radost dětí ze 

společných zážitků, zřejmé  pokroky dětí (v hyg. návycích, při učení), když 

přijmu na svůj byt zaostalé a zanedbané dítě a to se po pobytu zde vrací ve 

stavu, kdy stupeň vývoje odpovídá jeho věku, nebo se viditelně zlepší a je 

viditelně spokojené,  vytvářet takové prostředí, aby jim nic  nechybělo, aby se 

cítily jako ostatní děti kolem nich – ve škole nebo školce. 

 

3. běžné rodinné situace - stolování, sledování večerníčků, pochvaly od dětí za 

dobré jídlo. 
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4. společné zážitky - výlety, atletické soutěže, doprovod dětí do školy, malování, 

hry, čtení pohádek. 

 

5. pomoc dětem - uklidňování plačících dětí, kterým se stýská, pomoc dětem 

v těžkých situacích, pomoc dětem, které zatím nemohou ovlivnit svůj život. 

 

6. péče o domácnost - pečení sladkostí, věšení vypraného prádla, vaření. 

 

Při vyhodnocení výše uvedených údajů z dotazníků vyplynulo, že pečovatelky nejvíce 

uspokojuje přímá práce s dětmi a jejich pozitivní odezvy. Dalo by se tedy říci, že tyto 

činnosti jsou jedněmi z hlavních motivujících prvků v práci pečovatelek.  

 

Činnosti, které pečovatelky nejméně těší, nerady je vykonávají, jsou pro ně značně 

zátěžové 

Tato část dotazníku se oproti předchozí části věnuje naopak činnostem, které jsou pro 

pečovatelkami neoblíbené, nemotivujíci a zátěžové.  

1. napjaté vztahy(děti, rodiče, pečovatelky) - rovnat konflikty soupeřících dětí, 

řešení krádeží v bytě, řešení konfliktů s rodiči i dětmi, řešení konfliktů s dětmi a 

mezi nimi, podvody a lhaní dětí, nevraživost mezi sourozenci, řešení konfliktů 

mezi pečovatelkami. 

 

2. náročné situace vhledem k počtu dětí  - nakupovaní se všemi dětmi, nemocné 

děti, příprava  na vyučování s velkými dětmi, péče o malé miminko a nevyspaní 

se celou noc; pokud máte čtyři děti a musíte k miminku vstávat třeba 5x za noc 

a ráno zase  opět vařit, prát, nakupovat, uklízet a zároveň se celý den věnovat 

miminku je to někdy velmi náročné. 

 

3. špatné výchovné a hygienické návyky - zlobení a neposlušnost dětí, 

odvšivování, učit velké děti základním hygienickým návykům,  situace, kdy je 

dítě přijato ve velmi špatném stavu a stojí to mnoho úsilí, než se zlepší,  drzost 

dětí, lhaní, práce s dětmi, které ubližují sobě a hlavně ostatním. 

 

4. nedostatečná motivace dětí k učení - psát úkoly a učit se s dětmi, které to 

bytostně odmítají, problémy s učením. 
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5. změny - pracovat pod tlakem častých změn a času přechod nového dítěte 

z nefunkční rodiny do Klokánku,  chystat se na propustku domů, když nevím, 

jak pobyt doma proběhne, přijímat nové děti, loučit se s dětmi. 

 

6. smutná stránka osudů dětí - některé smutné osudy dětí, smutek v dětských 

očích, psychické problémy dětí. 

 

Z povahy zaměstnání vyplývá, že tyto děti budou vždy problémové. Pečovatelky 

s tím musí předem počítat, přepokládá se, že na danou situaci by měly být 

připraveny. Při výběru pečovatelek by mělo být bráno na zřetel, že se jedná o 

stresující zaměstnání.  

 

V následujícím grafu jsou zobrazeny výsledky dotazu týkajícího se vlastností, které 

pečovatelky považují za důležité pro budoucnost dětí:  

 

Jaké by mělo mít dítě z Klokánku v dospělosti vlastnosti? 

samostatnost        
18%

kvalitní vzdělání          
5%

vysoký plat                
0% 

nedostávalo se 
do střetu se 
zákonem
10%

jistotu v bydlení    
6%dobré rodinné 

zázemí         
22%

žádné 
psychické 
potíže 
2%

umělo se dobře 
chovat 

k druhým
14%

umělo se 
prosadit 
5% 

umělo zvládat 
náročné životní 

situace
18%
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Je zřejmé, že v převážné většině byly voleny tyto tři vlastnosti: dobré rodinné zázemí 

(kterého se nyní dětem nedostává), samostatnost (aby nemusely být závislé na pomoci 

druhých) a schopnost zvládat náročné životní situace (které např. jejich rodiče 

nezvládli). Z tohoto lze vyvodit, že pečovatelky mají snahu vést děti právě k výše 

uvedeným vlastnostem. Vybrané vlastnosti, které pečovatelky považují za důležité, 

odrážejí současnou situaci dětí a měly by jim v budoucnu napomoci k tomu, aby 

v době, kdy budou mít vlastní rodinu, zvládly situaci lépe než jejich rodiče.  

 

 

Respondentky byly vyzvány, aby volnou formou navrhly změny, které by zlepšily 

fungování Klokánku: 

Jaká zlepšení byste pro děti navrhovala, aby se pro ně pobyt v Klokánku ještě více 

přiblížil rodině?  

Odpovědi se nejčastěji pohybovaly v následujících kategoriích:  

 

1. Doplnit Klokánek o  mužský prvek a starší generaci, psychologa pro děti i 

pečovatelky (muži tu chybí jako vzory, občasné aktivity se „strýci“, u malých 

dětí návštěvy „babiček“, které by s dětmi např. četly knížky, vyprávěly, jak to 

tenkrát bylo….) 

 

2. Více sledovat vhodnost dítěte do Klokánku (Po materiální stránce jsou děti 

v Klokánku zajištěny lépe než v mnohých rodinách. Citové zázemí optimálně 

fungující rodiny nelze nahradit žádnou náhradní péčí. Pouze v pěstounské 

rodině. Rozlišovat, zda je dítě do Klokánku vhodné, výchovné problémy  a 

odmítání se podřízení pravidlům narušují správné rodinné zázemí, které se 

snažím budovat. Pomoc soc. slabším rodičům – při hledání práce, bydlení, úleva 

při placení obědů ve škole, školce, družiny. Aby se děti pokud nejsou týrané do 

Klokánku nemusely dostat) 

 

3. Vztahy mezi dospělými (jejich soulad a větší komunikace) 
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4. Klid (méně častých změn, pokud má pečovatelka miminko, měla by mít 

maximálně dvě další děti školního věku, aby se mohla všem dostatečně 

věnovat) 

 

5. Větší pravomoci (více možností uskutečňovat s dětmi výlety, více samostatně 

rozhodovat) 

 

6. Dále více sportu, větší nároky na studium, větší finanční motivaci, možnost brát 

si děti k sobě domů, na dovolené 

 

Pozn. 10 respondentek uvedlo, že Klokánek je naprosto vyhovující a je  v něm děláno 

maximum.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o názory zaměstnanců, kteří jsou s danou problematikou 

denně konfrontováni, lze těmto názorům přičíst značnou váhu. Z uvedených odpovědí 

lze vyvodit okruhy témat a problémů,  jejichž vyřešení by do budoucna mohlo 

zkvalitnit fungování Klokánku.  

 

 

Problémové okruhy 
 
1. První problémový okruh předpokládal, že pečovatelky budou v budoucnu chtít 

pracovat opět s lidmi, což se potvrdilo v 86,2 % případů. Je vidět, že pečovatelky 

mají  ve většině případů rozhodnuto o svém profesním směřování, práce s lidmi je 

naplňuje a vidí v ní svou budoucnost. Tento fakt se jistě pozitivně odráží v jejich 

práci v Klokánku.  

2. „Pečovatelky v Klokáncích  postrádají mužský prvek“. Tuto tezi potvrzuje ta část 

dotazníku, ve které pečovatelky volnou formou vyjadřují svůj názor na zlepšení 

v Klokánku. Chybějící mužský prvek je podle nich žádanou změnou, díky níž by se 

prostředí v Klokánku přiblížilo více klasické rodině.  

3. „Ke zlepšení příznaků u dětí dochází nezávisle na tom, jestli má pečovatelka 

zdravotnické či pedagogické vzdělání.“ Pouze 5 pečovatelek mělo pedagogické 

vzdělání a 3 zdravotnické74. Z toho je zřejmé, že příznaky se u dětí zlepšují 

                                                 
74 Celkem bylo respondentek vždy 29. 
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nezávisle na vzdělání pečovatelky. Na základě této statistiky je možno oponovat 

názoru, který je často rozšířený v médiích, že by pečovatelky starající se o děti bez 

domova měly mít specializované vzdělání. Jak je vidět, výsledky práce v Klokánku 

tento názor vyvracejí.  

4. „Pečovatelky pracují v Klokánku buď před tím, než mají vlastní děti nebo v době, 

kdy jsou jejich děti již osamotněné (přibližně ve věku 20 let dětí)“. Náš výzkum 

prokázal, že pečovatelky pracují v Klokánku až po osamostatnění svých dětí (v 

případě, že děti mají). 

5. „Podmínkou pro dobré vykonávání práce pečovatelky je její zázemí  ve vlastní 

rodině; pečovatelka je nejčastěji vdaná.“ 44,8 % pečovatelek je vdaných, avšak 

nezanedbatelným procentem (34,5%) jsou zastoupeny pečovatelky rozvedené. 

Z toho plyne, že zázemí v klasické rodině není nutnou podmínkou pro dobré 

vykonávání práce v Klokánku.  
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9.ZÁVĚR 
 
Cílem této práce bylo určitým způsobem analyzovat vybrané faktory spojené 

s fungováním Klokánku. A to jak z hlediska klientů- dětí, tak z hlediska personálu- 

pečovatelek. Ve své práci jsem se pokusila vybrat dle mého názoru podstatné faktory a 

na základě průzkumu provedeného mezi pečovatelkami nashromáždit data a jejich 

vyhodnocením zjistit, zda a na kolik je pobyt dětí v Klokánku pro ně prospěšný. 

Zároveň jsem se snažila prozkoumat motivaci pečovatelek, která je velice důležitým 

prvkem ve fungování Klokánku.  

Co se týče základních údajů o dětech přijatých do Klokánku, bylo zjištěno, že téměř 

stejným poměrem přicházejí děti jak z úplných tak neúplných rodin. Zhruba třetina dětí 

přijatých do Klokánku byla týrána. Z propuštěných dětí se polovina vrací do původní 

rodiny. Během pobytu v Klokánku téměř polovinu dětí rodiče nenavštěvují a dárky 

dostávají pouze dvě třetiny dětí.  

Nejpodstatnějším zjištěním, které z této práce vyplývá, je fakt, že ohroženým dětem 

pobyt v Klokánku prospívá. U všech dětí došlo ke značnému zlepšení negativních 

příznaků pozorovaných na počátku pobytu. Na počátku pobytu bylo nejčastěji u dětí 

sledováno extrémní vyžadování pozornosti, špatné společenské návyky, přecitlivělost, 

nevhodné chování k druhým lidem a neschopnost přijmout pravidelný režim dne. 

Všechny tyto skutečnosti pramení z nevhodného působení předchozího prostředí a 

zanedbání. Některé příznaky se však nezlepšují, tato stabilita může být způsobena tím, 

že dítě pobývalo v nevhodném prostředí nebo v extrémních podmínkách příliš dlouho 

dobu a na adaptaci tedy potřebuje delší čas. Zajímavé je také zjištění, že týrané děti 

vynikají tím, že zůstávají dlouhodobě opožděné a extrémně vyžadují pozornost, že se 

v tomto příznaku nezlepšují. Týrané děti přicházejí do Klokánku s emotivními 

potížemi, potížemi v chování, pocity méněcennosti a nevhodnými návyky a 

zanedbáním z domova.  

Vliv na velké zlepšení u dětí mají specifické osobnostní faktory, silná motivace či 

osobnost pečovatelky. Děti jsou rodiči málo navštěvovány, ale paradoxně jim to 

prospívá. Zajímavé je zjištění, že většinou rodiče docházeli právě za dětmi, které byly 

týrány. 

Co se týče problémových okruhů u adaptace dětí, pak otázka, že se většina dětí vrací do 

původní rodiny, se nepotvrdila zcela. 40 % rodičů své děti v Klokánku nenavštívilo 
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vůbec a dalších 12 % přišlo pouze jednou ročně vyjadřuje, což znamená, že zájem 

rodičů o své děti je minimální. Negativní příznaky se zlepšují, avšak různým tempem 

v závislosti na tom, jaká je osobnost dítěte a jak bylo poznamenáno předchozím 

prostředím.  

 

To, že pobyt v Klokánku dětem prospívá, je největší měrou zásluhou pečovatelek. 

Pečovatelky volí své zaměstnání v Klokánku v době, kdy již mají své děti dospělé nebo 

si prací kompenzují chybějící rodinu v případě rozvodu, ovdovění nebo bezdětnosti. 

Práce přitahuje i ty, kteří dříve v sociální oblasti nepracovaly. Pečovatelky mají 

zkušenost se všemi věkovými kategoriemi, ale preferují věk 4-6 let. Maximálně jsou 

uspokojovány přímou prácí s dětmi a jejich pozitivními odezvami a i když se setkávají 

s mnoha zátěžovými situacemi, musí řešit zanedbání většího počtu dětí současně,  jejich 

špatné návyky a deprivaci, jsou i přes náročnost péče silně motivovány a usilují o to, 

aby jejich svěřenci měli  v budoucnu dobré rodinné zázemí, schopnost zvládat náročné 

životní situace a byli samostatní. Klokánek tak plní svůj účel.  

Co se týče problémových okruhů týkajících se motivace pečovatelek, pak 86,2% z nich 

chce v budoucnu opět pracovat s lidmi, chybí jim mužský prvek, který by model 

Klokánku více přiblížil klasické rodině, u dětí dochází ke zlepšování příznaků bez 

ohledu na to, zda mají pečovatelky zdravotnické či pedagogické vzdělání, pečovatelky, 

které se výzkumu účastnily, pracují v Klokánku až po osamostatnění vlastních dětí. 

Zázemí v klasické rodině není nutnou podmínkou pro dobré vykonávání práce 

v Klokánku.  

 

Do budoucna by bylo možné zaměřit výzkum na to, zda a jak se liší adaptace u chlapců 

a dívek, jak se cítí v Klokánku samy děti, jaké změny by jim pomohly v adaptaci do 

nového prostředí, co v Klokánku postrádají.  
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11. PŘÍLOHY 

 

Dotazník určený  pečovatelům a pečovatelkám v Klokáncích 
 

Vážení zaměstnanci a zaměstnankyně Klokánků,  

v rámci závěrečné práce na katedře sociální práce FFUK zpracovávám práci o adaptačním 

procesu dětí v Klokánku a motivaci pečovatelů a pečovatelek. Získané informace budou v mé 

práci zpracovány tak, že bude zcela zaručena anonymita pracovníků Klokánku, kteří se na mé 

výzkumné činnosti podílejí i dětí, o kterých budou pracovníci podávat informace. Výsledky mé 

práce budou po obhájení diplomové práce předloženy  vedení Klokánku s návrhy na vylepšení 

práce, což by se mohlo projevit ve větší spokojenosti dětí i pracovníků při práci v organizaci.  

Vyplněné dotazníky si od Vás převezmu po 25.4.2008, kdy také můžeme probrat Vaše případné 

upřesňující dotazy. Prosím Vás o dodržení uvedeného termínu.  

Předem moc děkuji za Vaše odpovědi a přeji hodně síly a optimismu do další práce.  

 

                                                Lenka Rychnovská  

         e-mail: (lenka.rychnovska@centrum.cz) 

 

• Prosím, dotazy záznamového archu – následující čtyři stránky -  vyplňte na první a 

druhé dítě, které bylo přijato do Klokánku (tj. do Vaší péče) po 1. únoru 2007 a bylo již 

propuštěno nebo dosud ne. Děti, o kterých budete psát, si vyberte libovolně,  výběr je 

omezen jen výše uvedeným datem.  

Dítě č.1 : jeho věk……let  a pohlaví: chlapec/ dívka 

1. Dítě pochází z rodiny  

a) úplné  

b) neúplné (o dítěte se starala matka/otec)  - hodící se podtrhněte 

c) nemám o tom informace 

 

2. Má dítě sourozence?  

a) ano  Pokud ano, bylo v  Klokánku umístěno spolu se sourozencem? Ano/ne  

b) ne  

c) nemám o tom informace 

 

3. Pochází dítě z vesnice či města?  

a) z vesnice  

b) z města 
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c) nemám o tom informace 

 

4. Pokud bylo již dítě propuštěno, vrátilo se do původní rodiny  

a) ano   

b) ne 

c) nebylo propuštěno 

 

5. Přibližný věk matky dítěte je  

a) do dvaceti let 

b) mezi dvaceti a třiceti lety 

c) nad třicet let 

 

6. Jak často rodiče za dítětem docházeli? Několikrát 

a) týdně  

b) měsíčně 

c) ročně  

d) jinak: 

jak?.............................................................................................................................................. 

 

7. Jaký byl důvod umístění dítěte v Klokánku? 

a)…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

b) nevím 

 

8. Bylo dítě v původní rodině týráno?  

a) ano                                                 b) ne   c) nemám o tom informace, 

nevím 

 

9. Dostávalo dítě od rodičů během pobytu v Klokánku dárky ? 

a) ano, často                                        b) výjimečně                      c) ne, nikdy 

 

10. Dítě je české národnosti?  

a) ano                                                   b) ne, je …………………………………národnosti 

1. Tato otázka se opět týká dítěte č. 1, výše uvedeného: 

Označte u každého příznaku, jak často se podle Vašich zkušeností  u dětí z Klokánku vyskytoval 

na počátku   pobytu (křížkem)     X 
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 a na konci pobytu či nyní  - pokud ještě nedošlo k propuštění(kolečkem)    O 

PŔÍZNAK Velmi 

často 

     

často        

      

občas 

 

výjimečně 

     

nikdy 

Příklad: snížená imunita       X       O  

netečnost      

pomočování      

extrémní vyžadování pozornosti      

opožděnost ve vývoji      

plačtivost      

podvýživa      

koktavost      

nespavost      

nekomunikativnost s dětmi  ve 

školce/škole 

     

uzavřenost      

pocity méněcennosti      

špatný zdravotní stav      

hyperaktivita      

špatné společenské návyky      

odmítání rodičů při jejich návštěvě 

Klokánku 

     

potíže s chováním ve školce/škole      

nevhodné chování k druhým lidem      

útočnost      

přecitlivělost      

neschopnost přijmout pravidelný režim 

dne 

     

logopedické potíže (potíže s řečí, 

výslovností) 

     

noční děsy      

 

Dítě č.2 : jeho věk……let  a pohlaví: chlapec/ dívka 

1. Dítě pochází z rodiny  

a) úplné  

b) neúplné (o dítěte se starala matka/otec)  - hodící se podtrhněte 

c) nemám o tom informace 
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2..Má dítě sourozence?  

a) ano  Pokud ano, bylo v  Klokánku umístěno spolu se sourozencem? Ano/ne  

b) ne  

c) nemám o tom informace 

 

3. Pochází z vesnice či města?  

a) z vesnice  

b) z města 

c) nemám o tom informace 

 

4. Pokud bylo již dítě propuštěno, vrátilo se do původní rodiny  

a) ano   

b) ne 

c) nebylo propuštěno 

 

5. Přibližný věk matky dítěte je  

a) do dvaceti let 

b) mezi dvaceti a třiceti lety 

c) nad třicet let 

 

6. Jak často rodiče za dítětem docházeli? Několikrát 

a) týdně  

b) měsíčně 

c) ročně  

d) jinak: 

jak?.............................................................................................................................................. 

 

7. Jaký byl důvod umístění dítěte v Klokánku? 

a)…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

b) nevím 

 

8. Bylo dítě v původní rodině týráno?  

a) ano                                                 b) ne   c) nemám o tom informace, 

nevím 
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9. Dostávalo dítě od rodičů během pobytu v Klokánku dárky ? 

a) ano, často                                        b) výjimečně                      c) ne, nikdy 

 

10. Dítě je české národnosti?  

a) ano                                                   b) ne, je …………………………………národnosti 

1. Tato otázka se opět týká dítěte č. 2, výše uvedeného: 

Označte u každého příznaku, jak často se podle Vašich zkušeností  u dětí z Klokánku vyskytoval 

na počátku   pobytu (křížkem)     X 

 a na konci pobytu či nyní  - pokud ještě nedošlo k propuštění(kolečkem)    O 

PŔÍZNAK Velmi 

často 

     

často        

      

občas 

 

výjimečně 

     

nikdy 

Příklad: snížená imunita       X       O  

netečnost      

pomočování      

extrémní vyžadování pozornosti      

opožděnost ve vývoji      

plačtivost      

podvýživa      

koktavost      

nespavost      

nekomunikativnost s dětmi  ve 

školce/škole 

     

uzavřenost      

pocity méněcennosti      

špatný zdravotní stav      

hyperaktivita      

špatné společenské návyky      

odmítání rodičů při jejich návštěvě 

Klokánku 

     

Potíže s chováním ve škole/školce      

nevhodné chování k druhým lidem      

útočnost      

přecitlivělost      

neschopnost přijmout pravidelný režim 

dne 
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logopedické potíže (potíže s řečí, 

výslovností) 

     

noční děsy      

 

 

 

Následující otázky se budou týkat Vaší motivace  

 

3. Proč jste si vybral/a práci s dětmi?  Hodící se podtrhněte 

a)  práce s dětmi mě naplňuje                                        ano    spíše ano     spíše ne    ne 

b) vyhovuje mi týdenní pracovní doba                          ano    spíše ano     spíše ne    ne 

c) chci pomáhat těm, kteří potřebují pomoc ostatních   ano    spíše ano     spíše ne    ne 

d) z finančních důvodů                      ano    spíše ano     spíše ne    ne 

e) proto, že mám blízko místo zaměstnání        ano    spíše ano     spíše ne    ne 

 

4. Jak Vám vyhovuje pracovní doba? 

      a) naprosto vyhovuje 

      b) spíše vyhovuje 

      c) spíše nevyhovuje 

      c) nevyhovuje 

 

5.Uveďte činnosti, které Vás na Vaší práci 

a) maximálně uspokojují 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

      b) nejméně těší, nerad/a je vykonáváte, jsou pro Vás značně  zátěžové 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jakému zaměstnání jste se věnoval/a  před nástupem do Klokánku? 

………………………………………………………………………………………………

……… 
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7. Jak dlouho pracujete v Klokánku?  

a)  méně než rok    

b)  1-3 roky    

c) 4 a více let 

 

8. Kdybyste si měl/a vybrat jinou práci než v Klokánku, pak byste chtěl/a pracovat 

a) opět s lidmi 

b) v práci, která není bezprostředně s lidmi 

c) bylo by mi to jedno 

 -  pokud jste zvolil/a odpověď c), jaké konkrétní zaměstnání, druh „klientely“ a 

charakter práce byste upřednostňoval/a: 

……………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

9. O jak staré  děti nejraději pečujete? Vyberte prosím pouze jednu možnost. 

a) o děti  ve věku od narození od 1 roku    

b) o děti  ve věku od 2-3 let 

c o děti  ve věku od 4-6 let                       

d) o děti  ve věku od 7-10 let 

d) o děti  ve věku od 11-15 let                   

e) o děti  ve věku 16-18 let 

 

10.  Jaká zlepšení byste navrhova/la pro děti; čím by se pro ně mohl pobyt v Klokánku ještě 

více přiblížit rodině?  

……………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

11. O jak staré  děti jste v Klokánku dosud pečoval/a?. 

a) o děti  ve věku od narození od 1 roku    

b) o děti  ve věku od 2-3 let 

c o děti  ve věku od 4-6 let                       
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d) o děti  ve věku od 7-10 let 

d) o děti  ve věku od 11-15 let                   

e) o děti  ve věku 16-18 let 

 

12. Vyberte maximálně tři vlastnosti(stavy), které byste chtěl/a, aby dítě, o které jste v Klokánku 

pečoval/a, v dospělosti mělo: 

a) samostatnost               

b) kvalitní vzdělání                      

c) vysoký plat         

d) nedostávalo se do střetu se zákonem 

e) jistotu v bydlení           

f) dobré rodinné zázemí               

g) žádné psychické potíže   

h) umělo se dobře chovat k druhým   

i) umělo se prosadit   

j) umělo zvládat náročné životní situace.  

k) jiné vlastnosti 

….…………………………………………………………………………….. 

 

A nyní několik informací o Vás:  

13. Jste muž/ žena 

14. Jaké je Vaše vzdělání? 

a) základní                        b) vyučen/a                           c) střední bez maturity  

d) střední s maturitou            e) VOŠ      f) vysokoškolské 

g) v současné době studuji SŠ, VOŠ, VŠ                           Podtrhněte prosím typ školy 

  

15. Máte pedagogické  vzdělání? 

a) ano 

b) ne 

16. Máte zdravotnické vzdělání?  

a) ano 

b) ne 

17. Uveďte prosím Váš věk 

a) 18-25 let b) 26-30 let   c) 31-35 let     

d) 36-40 let    e) 41-45 let   f) 46-50 let    

g) 51-55 let    h) 56 a více let 
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18. Máte vlastní děti a jakého stáří? 

a) ano, ve věku ……………………..let    

b) ne 

 

19. Jste  a) svobodný/á      b) ženatý/vdaná                     c) rozvedený/á   

 d)ovdovělý/á                          e) žiji s přítelem/přítelkyní     

 f) jiná možnost……………………………. 

 

• Pokud chcete ještě něco dodat (např. o dvou dětech, které jste charakterizoval/a 

na počátku dotazníku, nebo k čemukoli jinému,) napište to prosím zde. Může se 

jednat o něco, co o dítěti víte a co je důležité pro pochopení případu a zároveň 

charakteristické pro konkrétní dítě.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 2: 

 

V jakých příznacích se většina dětí zlepšila?  

neschopnost přijmout pravidelný režim dne (63b) 

špatné společenské návyky (60b) 

plačtivost (60b) 

 

přecitlivělost (58b) 

špatný zdravotní stav (56b) 

logopedické potíže (potíže s řečí, výslovností) (54b) 

opožděnost ve vývoji (51b) 

pocity méněcennosti (50b) 

Netečnost (50b) 

uzavřenost (50b) 

 

potíže s chováním ve škole/školce (49b) 

nevhodné chování k druhým lidem (48b) 

nekomunikativnost s dětmi  ve školce/škole (47b) 

útočnost (46b) 

nespavost (41b) 

 

pomočování (38b) 

extrémní vyžadování pozornosti (38b) 

noční děsy (33b) 

podvýživa (31b) 

 

hyperaktivita (27b) 

odmítání rodičů při jejich návštěvě Klokánku (23b) 

koktavost (14b) 
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Příloha č. 3 

 

Jaké jsou nejčastější příznaky týraných dětí, které přicházejí do Klokánku? 

 

Pozn. Tučně je označen medián 

 

PŔÍZNAK Velmi 

často 

často        občas výjimečně    

nikdy 

      

netečnost 2 1 3 1 4 

pomočování 2  1 1 7 

extrémní vyžadování pozornosti 4 2 2 2 1 

opožděnost ve vývoji 4 1 2 3 1 

plačtivost 4 2 2 2 1 

podvýživa 3  1  7 

koktavost 1 1   9 

nespavost 2 1  5 3 

nekomunikativnost s dětmi  ve školce/škole 3 1 3 2 2 

uzavřenost 2 2 3 3 1 

pocity méněcennosti 2 4 4 1  

špatný zdravotní stav 3   6 2  

hyperaktivita 2 3 2 1 3 

špatné společenské návyky 5 4 1  1 

odmítání rodičů při jejich návštěvě 

Klokánku 

3  2  6  

potíže s chováním ve školce/škole 3 4 1 2 1 

nevhodné chování k druhým lidem 4 4 2  1 

útočnost 4 3 3  1 

přecitlivělost 4 2 1 4  

neschopnost přijmout pravidelný režim dne 5 1 2 2 1 

logopedické potíže (potíže s řečí, 

výslovností) 

4 4   3 

noční děsy 3 1 4 1 2 
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Příloha č. 4 

 

Jaké jsou nejčastější příznaky týraných dětí, které odcházejí z Klokánku? 

 

Pozn. Tučně je označen medián 

      

PŔÍZNAK Velmi 

často 

     

často        

      

občas 

 

výjimečně 

     

nikdy 

      

netečnost   1 3 7 

pomočování   1 3 7 

extrémní vyžadování pozornosti 3 1 1 5 1 

opožděnost ve vývoji 1 1 1 5 3 

plačtivost  1 2 3 5 

podvýživa     11 

koktavost   1  10 

nespavost  1 2 3 5 

nekomunikativnost s dětmi  ve 

školce/škole 

  1 5 5 

uzavřenost   2 4 5 

pocity méněcennosti   4 3 4 

špatný zdravotní stav  1  5 5 

hyperaktivita 1  3 3 4 

špatné společenské návyky  1 5 3 2 

odmítání rodičů při jejich návštěvě 

Klokánku 

1 1 1 1 7 

potíže s chováním ve školce/škole 1  2 6 2 

nevhodné chování k druhým lidem 1 1 4 3 2 

útočnost 1 2 4 1 3 

přecitlivělost  2 1 5 3 

neschopnost přijmout pravidelný režim 

dne 

  2 3 6 

logopedické potíže (potíže s řečí, 

výslovností) 

 1 2  8 

noční děsy  1 2 3 5 

 


