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ANOTACE 

KAŇOVÁ, J.: Dětství v SOS dětské vesničce a život v dospělosti. Praha 2009. 

Diplomová práce (Mrg.). Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra 

speciální pedagogiky. Vedoucí práce Jaroslava Zemková. (109 s.) 

Diplomová práce se zabývá tím, jak ovlivňuje dětství v dětské SOS vesničce život 

v dospělosti. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. 

Teoretická část popisuje SOS dětské vesničky, náhradní rodinnou péči v ČR, rodinu 

jako instituci a zákony související s těmito tématy. 

V praktické části se nachází výzkum ovlivnění respondentů životem v SOS dětské 

vesničce. Zkoumanými skupinami jsou biologické děti rodičů pěstounů a děti 

v pěstounské péči v SOS dětské vesničce Doubí. 

V závěru práce jsou uvedeny případové studie ve formě rozhovorů s bývalými obyvateli 

SOS dětské vesničky Doubí. 

Klíčové pojmy : SOS dětské vesničky, rodina, pěstounská péče, sourozenecké vztahy 



ANNOTATION 

Thesis looks at how childhood in the SOS children's village affects the life in adulthood. 

It is dividend into two parts, theoretical and practical. 

The theoretical part describes the SOS children's villages, alternative family care in the 

Czech Republic, the family as an institution and the laws related to these topics. 

In the practical part of the research is influencing the respondents living in the SOS 

children's village. Investigation groups are the biological children of parents guardians 

and children in foster care in the SOS children's village Doubí. 

At the end of the thesis case studies are given in the form of interviews with former 

inhabitants of SOS children's villages Doubí. 

Key words : SOS children's villages, family, foster care, sibling relations 
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Úvod 

Dětské SOS vesničky byly odjakživa v mém povědomí díky tomu, že bydlím nedaleko jedné 

ze tří SOS dětských vesniček v ČR, SOS dětské vesničky Doubí, kde také probíhala celá 

praktická část mé práce. 

Diplomová práce je koncipována na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se 

snažím obsáhnout instituci SOS dětské vesničky, zabývám se formami náhradní rodinné péče, 

rodinou jako institucí a zákony souvisejícími s pěstounskou péčí v České Republice. 

Vzhledem k tomu, že toto téma bylo nejednou teoreticky zpracované, rozhodla jsem se 

stěžejní část věnovat výzkumu, a to formou případových studií bývalých obyvatel vesničky. 

Pro můj výzkum se mi podařilo získat vzorek čtrnácti lidí, kteří ve většině případů měli 

možnost vyrůstat v SOS dětské vesničce v pěstounské péči manželského páru, jedná se tedy o 

osoby žijící v SOS dětské vesničce Doubí v období 1979-1997. 

Cílem mého výzkumu je prostřednictvím těchto subjektů ukázat vliv dospívání v SOS dětské 

vesničce Doubí na jejich život současný, ve většině případů život rodinný. Hledám 

mechanismy, které se v jednotlivých rodinách opakují a snažím se nastínit jejich možnou 

Příčinu. 

Vzhledem к různorodosti jednotlivců v těchto rodinných skupinách jsem musela 

Přizpůsobovat formu dotazování jednotlivým typům osobnosti i jejich sociokulturnímu 

Prostředí. Mnohdy bylo velmi obtížné dobrat se pravdivých odpovědí, jednotlivé údaje se 

lišily. Veškeré informace uvedené v praktické části jsou tedy výpovědí jednotlivých osob a 

závěry těchto rozhovorů jsou mým subjektivním vnímáním situace. 

Cílem mé diplomové práce je nastínit pozitiva a negativa pěstounských párů v SOS dětských 

vesničkách a zjistit, nakolik život v SOS dětské vesničce Doubí ovlivnil život biologických 
dětí rodičů pěstounů a dětí v pěstounské péči. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část mé práce je složena ze čtyř oddílů. Nejdříve se zabývá SOS dětskými 

vesničkami jako celkem, jejich historií a posláním, posléze popisuje systém náhradní rodinné 

péče v České Republice. Další kapitola je věnována rodině, sourozeneckým vztahům a 

genetice a poslední kapitolu teoretické části tvoří zákony související s problematikou rodiny a 

náhradní rodinné péče. 
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1 SOS dětské vesničky 

Z pohledu českých zákonů představují SOS dětské vesničky zařízení pro výkon pěstounské 

péče. Děti do své péče získávají matky pěstounky a SOS dětské vesničky jim zajišťují veškerý 

potřebný servis - rodinný dům (vždy jen pro jednu rodinu), odbornou psychologickou a 

pedagogickou pomoc, finanční podporu účasti dětí na různých volnočasových aktivitách 

(zájmové kroužky, prázdninové tábory, lyžařské kurzy) apod. 

Obecně lze říci, že až na skutečné výjimky netvoří SOS dětské vesničky samostatnou 

jednotku, novou „obec", ale jsou součástí již existující zástavby. Cílem je maximální možná 

integrace SOS dětské vesničky a jejích obyvatel do okolní komunity. SOS dětské vesničky 

mají působit jako skutečný domov, kam si děti mohou přivést své kamarády a kde se bude 

odehrávat přirozený sousedský život v rámci komunity. 

Mimo SOS vesničky Sdružení SOS dětských vesniček provozuje ještě tzv. „Komunitu 

mládeže" v Brně, která funguje jako zařízení následné péče pro děti z SOS dětských vesniček. 

Děti mají možnost (ne povinnost) do Komunity přejít po ukončení povinné školní docházky. 

Komunita je koncipována jako internát, kde je mladým lidem poskytována tzv. „pedagogy 

Průvodci" potřebná odborná péče. Mladí lidé zde získávají veškeré nezbytné dovednosti a 

kompetence к pozdějšímu úspěšnému samostatnému životu. Komunita je v provozu pouze v 

Pracovní dny, na víkendy se mladí lidé vracejí ke své rodině do SOS dětské vesničky. 

p o ukončení studia mohou mladí lidé přejít z Komunity mládeže (případně přímo z SOS 

dětské vesničky) do fáze tzv. „polozávislého bydlení". V této době jim Sdružení SOS 

dětských vesniček podle potřeby pomáhá se zařizováním samostatného života (bydlení, 

hledání zaměstnání apod.) a s těžkostmi, které tuto nesnadnou etapu života nutně provázejí. 
T a t o pomoc již má charakter především odborné rady, nikoliv finanční podpory. Fáze 

Polozávislého bydlení trvá max. 3 roky. 

»činnost Sdružení SOS dětských vesniček je finančně zajišťována z několika zdrojů. 

Procentuálně nejvýznamnější (35,57 % v roce 2007) jsou finanční prostředky získané od 
sPonzorů Sdružení v podobě individuálních dárců i komerčních společností. Na druhém místě 

Je finanční dotace, kterou Sdružení SOS dětských vesniček poskytuje mezinárodní organizace 
SOS Kinderdorf International (33,27 % v roce 2007). Tato dotace bude v průběhu několika 
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příštích let ukončena a Sdružení bude muset tento významný výpadek ve svých příjmech 

nahradit jiným způsobem. V této souvislosti zahájili představitelé Sdružení jednání s 

Ministerstvem práce a sociálních věcí i poslanci a poslankyněmi Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR o změně podmínek pro vyplácení státní podpory zařízením v rámci systému 

náhradní rodinné péče. Ze státního rozpočtu získává Sdružení v tuto chvíli zhruba čtvrtinu 

potřebných finančních prostředků (24,55 % v roce 2007). Posledním významným zdrojem 

financí к zajištění činnosti Sdružení je mezinárodní program kmotrovství (6,61 % v roce 

2007), v jehož rámci lidé z celého světa přispívají na konkrétní děti žijící v SOS dětských 

vesničkách." (dle www.sos-vesnicky.cz) 

1.1 Poslání a cíle SOS dětských vesniček 

„ Teprve v dospělosti se ukáže, jak jsme si vedli v dětství. Období dětství je pro další 

život rozhodující - může být oporou nebo překážkou. Je důležité, co bylo pro náš budoucí 

vývoj určující ztráta a bolest, nebo láska a úcta? Ačkoliv jsme si všichni vědomi toho, že 

dětství je kritickým obdobím našeho života, děti jsou stále ignorovány, manipulovány, 

zneužívány a opuštěny." (Helmut Kutin, President SOS Kinderdorf International) 

SOS dětské vesničky jsou mezinárodní nevládní organizací, jež se v oblasti práv dětí a 

jejich potřeb angažuje od roku 1949. 

Posláním SOS dětských vesniček je práce s dětmi, které nemohou vyrůstat s jejich 

biologickými rodiči. Cílem SOS dětských vesniček je poskytnout dětem, které se ocitly mimo 

vlastní rodinu a nemají možnost být umístěny v adoptivní či individuální pěstounské péči, 

možnost vyrůstat v rodinném prostředí. Děti jsou po celou dobu pobytu připravovány na 

samostatný život, jsou součástí domácnosti, mají svá práva, povinnosti a starosti. 

Základní myšlenka SOS dětských vesniček stojí na 4 pilířích, které by měly dítěti 

poskytnout dostatečně vhodné prostředí pro zdravý vývoj, (dle www.sos-vesnicky.cz) 

1. Matka - každé dítě má pečujícího rodiče 

SOS matka - pěstounka vytváří úzký vztah s každým dítětem svěřeným do její péče a 

poskytuje mu bezpečí, lásku a stabilitu, kterou potřebuje. Jako profesionální pečovatelka o 
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dítě ovlivňuje směřování vývoje dítěte a řídí chod domácnosti. Uznává a respektuje původní 

rodinu každého dítěte. 

2. Sourozenci - rodinné vazby se přirozeně rozvíjejí 

Velkou výhodou SOS dětských vesniček je fakt, že nevytváří skupiny dle věku, či 

pohlaví, ale že děvčata a chlapci různého věku zde žijí společně jako bratři a sestry, přičemž 

biologičtí sourozenci jsou umístěni vždy v jedné rodině. Tyto děti spolu se svou matkou -

pěstounkou fungují ve společné domácnosti a vytvářejí citové vazby, které přetrvávají po celý 

život. 

3. Dům - každá rodina vytváří vlastní domov 

Dům je domovem pěstounské rodiny, se svou vlastní atmosférou, rytmem a běžnou 

rutinou. Děti zde zažívají pocit bezpečí a sounáležitosti, dělí se o zodpovědnost, radost i 

trápení každodenního života. Dům je matce - pěstounce přidělen vedením SOS dětské 

vesničky. Ona se stará o svou rodinu a s chodem domácnosti jí může pomáhat tzv. teta, což je 

budoucí SOS matka, po půl ročním výcviku, v 6-ti měsíčním cyklu čekání na vlastní SOS 

rodinu. Po technické stránce dům zpravidla spravuje správce/údržbář. 

4. Vesnička - SOS rodina je součástí společnosti 

SOS rodiny žijí společně a vytvářejí podpůrné prostředí vesničky, kde si děti bezpečně mohou 

hrát a navazovat přátelství. Na vesničce vládnou přátelské vztahy, rodiny navzájem znají své 

radosti i starosti. Dělí se o své zkušenosti a nabízejí si vzájemnou pomoc. Důkazem může být 

i fakt, že děti říkají všem SOS matkám nejen v průběhu pobytu v SOS dětské vesničce, ale i 

dlouho po odchodu z tohoto zařízení, teto. Prostřednictvím své rodiny, vesničky a obce se 

každé dítě učí aktivní účasti na životě společnosti. 
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1.2 Hermann Gmeiner - zakladatel SOS dětských vesniček 

(volný překlad dle www.sos-childrensvillages.org) 

Hermann Gmeiner se narodil v početné rodině farmářů v Voralbergu (Rakousko) 23.června 

1919. Jeho matka zemřela v době, kdy byl ještě malý chlapec. Péči o mladší sourozence 

v jejich rodině převzala nejstarší sestra Elsa. Hermann Gmeiner byl velmi nadaným žákem a 

získal stipendium na střední školu. Byl vojákem na ruské frontě a po 2. světové válce byl 

konfrontován s osamocením a utrpením válečných sirotků a dětí bez domova jako sociální 

pracovník. Ve svém neochvějném přesvědčení, že tato pomoc nemůže být nikdy efektivní, 

dokud děti budou vyrůstat sami bez rodičů, začal rozšiřovat svou myšlenku SOS dětských 

vesniček. 

S šesti sty rakouskými šilinky v kapse založil Hermann Gmeiner v roce 1949 Asociaci SOS 

dětských vesniček, a ten samý rok byl položen základní kámen první SOS DV v Imstu 

v Tyrolsku. 

Jeho práce s dětmi a rozvoj SOS dětských vesniček ho nakonec zaměstnala natolik, že přerušil 

studium medicíny. V následujících desetiletích byl jeho život neodmyslitelně svázaný 

s konceptem SOS dětských vesniček, postaveným na 4 pilířích. Matka, dům, sourozenci a 

vesnička. Mnoho let pracoval jako ředitel SOS dětských vesniček v Imstu, zorganizoval 

výstavbu dalších SOS dětských vesniček v Rakousku a pomohl zrealizovat SOS dětských 

vesniček v různých zemích světa. 

V roce 1960 bylo ustanoveno SOS-Kinderdorf International ve Štrasburku jako organizace 

zastřešující SOS dětské vesničky s Hermannem Gmeinerem jako prvním prezidentem. 

V následujících letech se aktivity SOS dětských vesniček rozšířily i mimo Evropu. 

V roce 1985 byl výsledek práce Hermanna Gmeinera vyčíslitelný dvěma sty třiceti třemi SOS 

dětskými vesničkami v pětaosmdesáti zemích světa. Za svůj přínos sirotků a ohroženým 

dětem dostal několik cen, přesto si vždy nejvíce cenil pomoci miliónů lidí, díky nimž mohla 

být jeho počáteční idea rozšířena do takovýchto rozměrů. 

Hermann Gmeiner zemřel v Innsbrucku v roce 1986. Je pohřben v SOS dětské vesničce 

v Imstu. 
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1.3 Historie SOS dětských vesniček ve světě 

(volný překlad dle www.sos-childrensvillages.org) 

V roce 1949 byla v rakouském Imstu Hermannem Gmeinerem založena první Asociace SOS 

dětských vesniček. V roce 1955 byly založeny další Asociace SOS dětských vesniček 

v Německu a Francii a v Innsbrucku vznikla první Komunita mládeže - tzv. internáty. 

O pět let později, roku 1960 vzniká SOS-Kinderdorf International, jako zastřešující 

organizace pro všechna sdružení SOS dětských vesniček. Ve stejném roce vyvíjí Sdružení 

SOS dětských vesniček aktivitu i mimo Evropu a vzniká první SOS dětská vesnička 

Uruguayi. Jen o tři roky později zahájily vesničky svou činnost v Jižní Koreji a Indii. První 

SOS dětská vesnička na africkém kontinentu byla postavena roku 1970 v Côte d'Ivoire, 

následovaly SOS dětské vesničky v Ghaně, Keni a Sierra Leone. V témže roce začala 

výstavba první SOS dětská vesnička v tehdejším Československu. 

V roce 1981 byla otevřena Akademie Hermanna Gmeinera v Innsbucku jako tréninkové 

centrum pro zaměstnance SOS dětských vesniček z celého světa. O deset let později byla 

založena první SOS dětská vesnička v Polsku a Sovětském svazu, byly vytvořeny nové 

projekty v Bulharsku a Rumunsku. Byla zřízena nadace prvních SOS dětských vesniček 

v USA a došlo ke znovuobnovení fungování SOS dětské vesničky v Čechách. 

Roku 1995 byla SOS Kinderdorf International klasifikována jako nevládní organizace se 

statutem zvláštního poradního orgánu Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC). 

V roce 2002 bylo SOS-Kinderdorf International udělena humanitární cena Conrada N. 

Hiltona, za mimořádný přínos v boji proti lidskému utrpení. Po zasažení Asie vlnou Tsunami 

roku 2005 zásobovaly SOS dětské vesničky krizová místa nutnou pomocí a započala i 

dlouhodobá podpora rodin a komunitních center v Indii, Srí Lance, Indonézii a Thajsku. 

Statistiky uveřejněné na konci roku 2008 na webových stránkách SOS-Kinderdorf 

International uvádí na sedmdesát pět tisíc dětí a mladistvých v péči matek pěstounek ve více 

než čtyři sta sedmdesáti dětských vesničkách a tři sta osmdesáti SOS internátech po celém 

světě. Podpořeno bude více, než sto šedesát dva tisíc dětí v doplňujících programech SOS 

rodin. 
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Dlouhodobým plánem SOS-Kinderdorf International je zajistit do roku 2016 domov a rodinu 

pro milión dětí - sto tisíc v SOS dětských vesničkách a devět set tisíc v existujících rodinách. 

1.4 Historie SOS dětské vesničky v Doubí 

Internetový zdroj www.sos-vesnicky.cz uvádí, že vůbec první aktivita spojená se vznikem 

SOS dětské vesničky pocházela z Československé pediatrické společnosti, která v roce 1967 

pozvala do tehdejší Československé republiky zakladatele SOS dětských vesniček Hermanna 

Gmeinera. Lidé, kteří stáli u zrodu první SOS dětské vesničky považují za zakladatele 

myšlenky vzniku SOS dětské vesničky v Čechách pana Zdeňka Cibocha. Ten, inspirován 

návštěvou SOS dětské vesničky v Rakousku, začal vyvíjet aktivitu spojenou se vznikem SOS 

dětské vesničky Doubí. Žádné dostupné bibliografické zdroje však jeho jméno neuvádí. 

V roce 1968 byl ustanoven Kruh přátel SOS dětských vesniček a založen přípravný výbor 

Sdružení přátel SOS dětských vesniček. V témže roce bylo rovněž založeno „konto 777" SOS 

dětských vesniček. Na schválení stanov Sdružení SOS DV v ČSR stačil pouhý rok. V roce 

1969 mělo konto 777 již přes dvacet osm miliónů korun ze sbírek a darů občanů a byla 

zahájena výstavba SOS dětské vesničky Doubí v Karlových Varech. Bylo postaveno dvanáct 

domů pro SOS rodiny a jeden dům jako zázemí pro vedoucího SOS dětské vesničky, tety, 

které matkám pěstounkám vypomáhaly v době praxe před nástupem do role matky pěstounky, 

a kanceláře pro personál. 

V roce 1970 zahájila svou činnost SOS dětská vesnička Doubí. Prvních třináct matek úspěšně 

ukončilo půlroční přípravný kurz a do pěstounské péče bylo přijato osmnáct dětí z dětských 

domovů. 

V následujících letech je chod Vesničky ovlivněn normalizací. SOS dětská vesnička je 

přidělena Okresnímu národnímu výboru v Karlových Varech. Bohužel ale nové vedení 

Vesničkám nepřálo a během dalších let se objevovaly tlaky na zrušení tohoto zařízení. Stát 

dále přispíval na život děti v SOS dětských vesničkách. 

Od roku 1979 začal nový trend - namísto matek pěstounek, které vychovávaly děti samy, 

přišly manželské páry. Na počátku jich bylo pět. I přes obavy Sdružení SOS dětských 
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vesniček a odborné veřejnosti, bylo soužití rodin matek pěstounek i pěstounských párů, 

bezproblémové. 

Po roce 1989 se situace opět vracela do původních kolejí. Vesničku převzalo do své péče 

Mezinárodní sdružení SOS dětských vesniček. Toto sdružení však vyžadovalo, aby byly české 

SOS dětské vesničky stejné jako ty v ostatních zemích. Podle Gmeinerových požadavků se 

současné manželské páry nehodily, proto začaly postupně odcházet. Z dětské SOS vesničky 

Doubí se pomalu vytrácel život. 

V letech 1997-2000 prošly domy v SOS dětské vesničce Doubí důkladnou rekonstrukcí, ani 

poté se je však nepodařilo plně obsadit. Dva domy byly dokonce propůjčeny Dětskému 

domovu Ostrov po dobu jeho rekonstrukce. Nakonec zůstaly na vesničce jen dvě rodiny 

matek pěstounek. 

V roce 2005 přechází vesnička v Doubí do absolutního útlumu a zařízení je využíváno к 

pořádání mezinárodních seminářů pro pedagogy a pěstouny z celého světa. 

V lednu 2007 obnovuje SOS dětská vesnička Doubí svoji činnost a pomalu se začíná 

zaplňovat. V březnu přichází dvě nové matky-pěstounky a nabírají prvních pět dětí. V 

červenci se vracejí dvě matky-pěstounky z vesničky ve Chvalčově s devíti dětmi. 

V současné době žije v SOS dětské vesničce Doubí sedm matek-pěstounek, které se starají 

celkem o třiadvacet dětí v pěstounské péči. Zbylé domy čekají na nové matky pěstounky. 

1.5 Pracovní pozice matka-pěstounka 

Sdružení SOS dětských vesniček každoročně na podzim vyhlašuje nábor nových uchazeček / 

uchazečů na pozici matek pěstounek, respektive manželských párů v SOS dětských 

vesničkách. První kontakty jsou oboustranně nezávazné. 

Přípravný kurz je rozvržen na čtyři sta hodin, což je v českém kontextu ojedinělý rozsah. 

Probíhá během tři čtvrtě roku o víkendech a zahrnuje šedesát hodin sebezkušenostního 

výcviku, sto padesát hodin teoreticko-praktické přípravy na odborných seminářích, sto 

padesát hodin praxe přímo ve vesničce a čtyřicet hodin dobrovolnické praxe v jiném zařízení 

pečujícím o děti. Cílem kurzu je připravit ženy, případně manželské páry nejen odborně, ale 
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dát jim i zkušenosti pro řešení situací, které je mohou s přijatými dětmi potkat. Také jsou 

vybavováni informacemi a mechanismy nutnými pro zvládání zátěžových situací. Témat je 

velké množství, například vývojová psychologie, sexualita, specifika romského etnika, 

komunikace a řešení konfliktů, zdravověda a dětské nemoci, specifické poruchy učení a 

chování, psychopatologie dítěte, informace ze sociálně právní ochrany dětí, stres a jeho 

zvládání, a jiná témata jsou vedena odborníky, interaktivními metodami a způsoby výuky. 

V souladu se Zákoníkem práce mají i matky pěstounky, respektive pěstounské páry v SOS 

dětských vesničkách nárok na „dovolenou na zotavenou". V současnosti se jedná o pět týdnů 

v kalendářním roce, přičemž je Sdružením SOS dětských vesniček významně preferováno, 

aby si matky pěstounky, respektive pěstounské páry svou dovolenou plánovali na dobu, kdy 

jsou děti na různých akcích mimo SOS dětskou vesničku (např. letní dětské tábory nebo zimní 

lyžařské výcviky). Tento požadavek samozřejmě nelze v průběhu roku zcela bezezbytku 

naplnit. Pokud si matka pěstounka, resp. pěstounský pár potřebuje vzít jeden nebo více dnů 

pracovního volna, vždy existuje možnost je zastoupit tzv. „rodinnou asistentkou", která v 

dané pěstounské rodině funguje jako „teta". 

Finanční ohodnocení pěstounů podrobně rozepisuji v kapitole Pěstounská péče a související 

zákony. 

1.6 Přijímání dětí a jejich život v SOS dětské vesničce 

SOS dětské vesničky primárně přijímají děti z etnických menšin a větší sourozenecké 

skupiny, které jsou „obtížně umístitelné" v rámci systému individuální pěstounské péče. 

Informace o těchto dětech se ke Sdružení dostávají prostřednictvím příslušných úřadů z 

registrů dětí vhodných к osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče, vedených obecními 

úřady obcí s rozšířenou působností, krajskými úřady, respektive Ministerstvem práce a 

sociálních věcí. 

SOS dětské vesničky obecně nepřijímají do pěstounské péče děti vyžadující zvláštní 

specializovanou péči, neboť by jim tuto péči nebyly schopné plně garantovat. V případě, kdy 

dojde к zásadnímu zhoršení zdravotního stavu dítěte již žijícího v SOS dětské vesničce, se ale 

Sdružení samozřejmě vždy maximálně snaží najít cestu, která by umožnila setrvání dítěte v 

pěstounské rodině v SOS dětské vesničce. 
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V souladu s platnými legislativními normami by měly v jedné pěstounské rodině v SOS 

dětských vesničkách žít minimálně čtyři děti. Konkrétní počet dětí v jedné pěstounské rodině 

ale závisí na mnoha různých faktorech, především na úspěšnosti navázání vztahu mezi 

matkou pěstounkou, respektive pěstounským párem a dětmi přijatými do pěstounské péče. S 

ohledem na kvalitu péče o svěřené děti by maximální počet dětí v jedné pěstounské rodině 

neměl překročit číslo sedm. 

Jedním ze základním pravidel SOS dětských vesniček je, že má být v maximální možné míře 

podporován kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči. Výjimku představuje pouze situace, 

kdy styk dítěte s biologickými rodiči zakázal soud. Bohužel mnohdy nastává situace, kdy 

biologičtí rodiče nejeví o dítě žádný zájem. V takovém případě často jediným pojítkem s 

biologickou rodinou zůstávají prarodiče. Tato situace ale zdaleka není pravidlem. 

Cílem Sdružení SOS dětských vesniček je, aby děti žijící v SOS vesničkách byly schopné se v 

dospělosti plnohodnotně zapojit do života společnosti. Jedním z nezbytných předpokladů pro 

to je, aby děti, respektive mladí lidé z SOS dětských vesniček získali podle vzoru svých 

pěstounů představu, že normální je pracovat. Na druhou stranu si je Sdružení SOS dětských 

vesniček plně vědomo toho, že péče o větší počet dětí v jednotlivých pěstounských rodinách v 

SOS vesničkách je mimořádně náročná. Proto je v případě manželských párů maximálně 

podporována práce alespoň jednoho z partnerů mimo SOS vesničku. Druhý z partnerů, 

respektive samotná matka pěstounka by měla primárně věnovat veškerou nezbytnou 

pozornost dětem. Pokud existuje možnost, aby si oba partneři našli zaměstnání alespoň na 

částečný pracovní úvazek mimo SOS vesničku, aniž by byla omezena péče o svěřené děti, 

Sdružení tuto možnost plně podporuje. 
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2 Náhradní rodinná péče 

V této kapitole se budu zabývat tématem náhradní rodinné péče. Rozpracuji jednotlivé typy 

náhradní rodinné péče, taktéž se budu věnovat legislativě a souvisejícím problémům 

týkajících se náhradní rodinné péče. 

(dále dle www.mpsv.cz a www.nahradnirodina.cz) 

2.1 Legislativa náhradní rodinné péče 

Náhradní rodinná péče je upravena především zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o rodině) a zákonem č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPOD). 

Z dalších zákonů uvedu pouze některé, které také upravují situace rodin s dětmi přijatými do 

náhradní rodinné péče. Jsou to Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2 Odkud přichází opuštěné děti 

V současné době systém náhradní rodinné péče řeší případy skutečně osiřelých dětí pouze 

ojediněle. V situacích, kdy dítěti zemře jeden nebo oba rodiče, zastávají roli rodičů častěji 

prarodiče či jiní blízcí příbuzní. V naprosté většině se setkáváme s životními osudy takzvaně 

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

nemohou, nechtějí nebo neumějí starat. 

Budoucí rodiče (osvojitelé či pěstouni) by měli chtít znát všechny podrobnosti o zdravotním a 

psychickém stavu, sociálním původu a sociálně-právní situaci dítěte. Tyto informace mají 

poskytovat odborníci z pověřených pracovišť pro náhradní rodinnou péči, sociální pracovnice, 

psycholog, lékař či ředitel zařízení, odkud dítě přichází. 
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Děti mohou být svěřeny do nových rodin: 

a) z kojeneckých ústavu, 

b) z dětských domovů, 

c) z dětských center a jiných ústavů, 

d) z azylových domů, 

e) ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

či přímo z původní rodiny. 

2.3 Hledání nových rodin 

Každá nová rodina má být nalezena a vybrána ku prospěchu dítěte. Nároky na rodiče jsou v 

zásadě stejné, ať se jedná o vlastní nebo náhradní rodiče (osvojitele či pěstouny). 

Kdo může podat žádost o zařazení do evidence náhradních rodičů a o zprostředkování 

náhradní rodinné péče: 

a) osoby osamělé 

b) žijící v partnerském svazku bez uzavření manželství 

c) osoby, které mohou mít vlastní děti 

d) rodiny s vlastními dětmi 

e) rodiny s dalšími dětmi přijatými do náhradní rodinné péče 

f) osoby ve středním věku, které mají přiměřené představy věku dítěte, které chtějí do péče 

přijmout 

g) osoby se zdravotními problémy, pokud jejich zdravotní stav má dobrou prognosu a nijak 

neomezuje jejich pečovatelské a výchovné schopnosti. 
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Naše legislativa naopak neumožňuje osvojit osobu starší 18 let. Možnost osvojit dítě nemají 

homosexuální páry a osoby žijící v registrovaném partnerství. 

2.4 Zprostředkování náhradní rodinné péče 

Podání žádosti 

Jestliže se rodiče nebo jedinec rozhodne, že přijme opuštěné dítě, musíte nejprve požádat o 

zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. Žádost lze v průběhu jejího 

vyřizování podle aktuální potřeby písemně přerušit, případně zrušit. 

Žádosti přijímá sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště 

žadatele. 

Odborné posuzování 

U žadatelů o náhradní rodinnou péči se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, 

zdravotní stav, bezúhonnost, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla к žádosti, 

stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině. Zkoumá se i případné nachystání dětí či 

jiných osob žijících v domácnosti, přijmout do rodiny dalšího člena, 

Součástí odborného posouzení je také zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do rodiny, včetně 

speciální přípravy к přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu. 

Přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče zajišťuje krajský úřad. 

Posláním kurzů je poskytnout budoucím náhradním rodičům, potřebné vědomosti o 

specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a 

potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu. 
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V rámci příprav mají budoucí rodiče příležitost setkat se s odborníky z praxe. Také se 

setkávají s osvojiteli a pěstouny, kteří již o přijaté děti pečují a mohou předat své osobní 

zkušenosti s náhradní rodinnou péčí. 

Na základě odborného posouzení vydá krajský úřad rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení do 

evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. 

Jedná se o rozhodování v režimu správního řízení, což znamená, že v případě nesouhlasu 

s výsledkem rozhodnutí, má žadatel možnost podat odvolání. 

2.5 Přehled typů náhradní rodinné péče 

Následující kapitoly jsou věnovány konkrétním formám a typům náhradní rodinné péče. 

2.5.1 Osvojení (adopce) 

Právní vymezení nacházíme v zákonu č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 

Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě a mají к němu stejná 

práva i povinnosti, jako by byli jeho rodiči. Osvojením vzniká mezi osvojiteli a dítětem vztah 

jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi. Veškerá vzájemná práva a povinnosti mezi 

osvojencem a jeho původní rodinou osvojením zanikají. Dítě získává příjmení nových rodičů. 

Také vztahy mezi dítětem a příbuznými osvojitelů se stávají příbuzenskými dle zákona. 

Osvojit lze pouze dítě nezletilé. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový 

rozdíl. 

O osvojení rozhoduje soud a před jeho rozhodnutím musí uplynout nejméně tři měsíce, po 

které zájemce o dítě pečuje na své náklady. 

Osvojení rozlišujeme: 

Osvojení zrušitelné - které je v mimořádných případech možné soudně zrušit. 
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Osvojení nezrušitelné - na základě rozhodnutí soudu se v obou případech zapisují do 

rodného listu dítětem místo jejich rodičů. Toto osvojení nelze zrušit. 

Pro nezrušitelné osvojení je stanovena minimální věková hranice osvojovaného dítěte jeden 

rok. 

V obou případech vzniká osvojením poměr příbuzenský. 

Osvojit dítě může manželská dvojice, manžel (ka) rodiče dítěte i osamělá osoba. 

Osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které zaručují způsobem svého života, že 

osvojení bude ku prospěchu dítěte a společnosti 

Osvojení dětí do ciziny a z ciziny, tj. mezinárodní osvojení 

Tato forma náhradní rodinné péče je možným řešením v případě, že se pro dítě nedaří najít 

náhradní rodinu v zemi původu. 

Mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním 

osvojení, kterou vypracovala a přijala Haagská konference mezinárodního práva soukromého 

29. 5. 1993. V České republice vstoupila tato úmluva v platnost 1. 6. 2000 a spolu se zákonem 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, umožňuje osvojení dětí do ciziny a z ciziny. 

U nás funkci zprostředkovatele plní Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. 

2.5.2 Pěstounská péče 

Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje 

dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě může 

být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě, nebo do společné pěstounské péče manželů; 

jedinou hmotně právní podmínkou je zájem dítěte. Osoba pěstouna musí poskytovat záruku 

rádné výchovy dítěte. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v 
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běžných věcech. К výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) žádá 

souhlas zákonného zástupce dítěte prostřednictvím orgánu sociálně právní ochrany a soudu. 

Právní vymezení určuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákonu č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů. Pěstounská péče 

vzniká rozhodnutím soudu; v mimořádných případech může soud rozhodnout také o zrušení 

pěstounské péče. V případě svěření dítěte do pěstounské péče není vyloučen styk původních 

rodičů s dítětem. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte. Může být zrušena jen ze 

závažných důvodů rozhodnutím soudu. Pěstounská péče může být vykonávána také v zařízení 

pro výkon pěstounské péče. 
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Typy pěstounské péče: 

individuální 

a) příbuzní 

b) pěstoun 

skupinová 

a) velké pěstounské rodiny- pěstounské páry 

b) SOS dětské vesničky- matka pěstounka, pěstounský pár 

Pěstounská péče na přechodnou dobu 

Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské péče na 

přechodnou dobu osobám, které jsou podle zvláštního právního předpisu zařazeny do 

evidence osob vhodných к výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, a to na: 

a) dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat, 

b) dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, 

c) dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů 

к osvojení. 

2.5.3 Poručenství 

Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, že: 

a) rodiče dítěte zemřeli, 

b) byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, 

c ) byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti, 
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d) nemají způsobilost к právním úkonům v plném rozsahu (a tedy nejsou nositeli rodičovské 

zodpovědnosti). 

Pokud poručník péči o dítě osobně vykonává, má on i dítě nárok na stejné hmotné 

zabezpečení, jako by šlo o pěstounskou péči. Poručník je zákonným zástupcem dítěte. 

Mezi poručníkem a dítětem však ze zákona nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a 

dítětem. 

Zákon stanoví rozsah práv a povinností poručníka к dítěti takto: 

1. výchova dítěte 

2. zastupování dítěte 

3. správa majetku dítěte 

Výkon této funkce je pod pravidelným dohledem soudu, a to nejen ohledně správy majetku 

dítěte, ale i ohledně jeho osobní sféry. Poručník podává soudu zprávy o osobě poručence, 

zpravidla v ročních intervalech. Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci, týkající se 

dítěte, vyžaduje schválení soudem. 
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3 Rodina 

3.1 Definice rodiny 

Pojem rodiny je vymezován různými autory, přičemž se proces tohoto vymezování vždy 

odvíjí od pohledu, kterým na rodinu chceme nahlížet. Obecně rodinu charakterizujeme 

z hlediska svého postavení ve společnosti, z hlediska vazeb, sociálních funkcí a procesů, které 

v rodině probíhají. 

Podle psychologického slovníku je rodina „společenská skupina spojená manželstvím nebo 

pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnou pomocí." (Hartl, P., Hartlová, H. 2005) 

Velký sociologický slovník uvádí, že rodina je „nejdůležitější společenská skupina a instituce, 

která je základním článkem sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou a jejímiž 

hlavními funkcemi je reprodukce trvání lidského biologického druhu a výchova, respektive 

socializace, potomstva, ale i přenos kulturních vzorů a zachování kontinuity kulturního 

vývoje." (Velký sociologický slovník I. a II. 1996) 

Pedagogický slovník uvádí, že rodina „vytváří určité emocionální klima, formuje 

interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a životního stylu" (Průcha, J., 

Walterová, E., Mařeš, J. 2008), dále také, že „současné pojetí tenduje к chápání rodiny jako 

sociální skupiny nebo společenství, žijícího ve vlastním prostoru - domově, uspokojující 

potřeby, poskytující péči a základní jistoty dětem. Rodina spolu se školou plní významné 

výchovné funkce, které lze chápat jako komplementární." (Průcha, J., Walterová, E., Mařeš, J. 

2008) 

Podpora rodiny je zprostředkována společností (státem), a to formou rodinného práva, rodinné 

Politiky, sociálních služeb pro rodiny apod. 
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3.2 Základní funkce rodiny 

Pro jedince by rodina měla být především emocionálním zázemím, kde dochází к naplnění 

pocitu bezpečí a jistoty, stimulaci, uznání a podnětné výchově. Tedy místem elementárních 

zkušeností a základnou pro vstup do společnosti. Naplnění všech sociálních funkcí je velmi 

náročné a vyvíjí velký tlak na rodinu. Naplnění těchto funkcí spolu úzce souvisí. 

3.2.1 Biologická a reprodukční funkce rodiny 

Biologická a reprodukční funkce rodiny je velmi relevantní, a to hned z několika pohledů. 

Primárně jde o udržení společnosti početím a porozením nového člověka a zabezpečením 

všech potřebných podmínek pro jeho další vývoj. Někteří sociologové vidí v naplnění 

biologického a rodičovského instinktu podstatu existence vůbec. Vážný problém nastává při 

nedostatečném plnění bioreprodukční funkce. Pokles porodnosti ve vyspělých zemích vedl ke 

stagnaci populace a začal se přibližovat hranici vymírání. 

3.2.2 Ekonomická funkce rodiny 

Ekonomická funkce rodiny patřila odedávna к nejvýznamnějším. Rodina představovala 

hospodářství, na němž pod vedením hospodáře a hospodyně pracovali jejich děti, nesezdaní či 

chudší příbuzní, ale i čeleď, případně učňové. Socializace a výchova tedy probíhala 

zapojením dětí do rodinné dělby práce. 

Průmyslová revoluce, technologický a ekonomický rozvoj postupně zlikvidoval rodinná 

hospodářství, muže hospodáře, řemeslníky a živnostníky proměnil na dělníky a zaměstnance. 

Z oceňované práce hospodářky se stala žena v domácnosti, přičemž tuto roli samotnou 

znehodnotil expandující trh. Ženy z nižších vrstev odešly do služby či do továrny. 

Další změna nastala i díky světovým válkám, během nichž ženy prokázaly schopnost nahradit 

muže v do té doby mužských povoláních. 

Ve 2. polovině 20. století ztratila rodina svou úlohu hospodářsky produktivních jednotek. 

Téměř všichni práceschopní muži a významný podíl práceschopných žen plní své profesní 
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role mimo rodinu. „Rodina se tedy stává jednotkou, v níž se statky získané mimo ní 

přerozdělují, upravují a především konzumují. Ekonomicky se tak ale ve srovnání s rodinou 

tradiční společnosti a počátků průmyslové revoluce oslabuje, až mizí jedno z nejsilnějších 

pout, které rodinu jako ekonomického garanta „přežití" či expanze jejich příslušníků drželo 

pohromadě. Vede to dále k tomu, že profesní (u dětí školní) život není již přímo věcí rodiny 

(byť je jí do jisté míry usměrňován), ale uplatnění jedinců v činnosti v jiných skupinách 

(pracovních, politických apod.)" (Havlík, R., Koťa, J. 2002) 

Tato transformace vede к faktu, že členové rodiny se scházejí stále méně a navíc se jejich 

zájmy, postoje a volný čas stále více liší. 

К markantní změně došlo i v péči o členy rodiny, kterou tradiční rodina plnila. Šlo o péči o 

nejmenší, nemocné, chudé, staré a umírající. Dnes tuto pečovatelskou funkci plní téměř 

výhradně odborníci, instituce a stát. 

3.2.3 Výchovná a socializační funkce rodiny 

Plnění socializačních funkcí rodiny ovlivnily proměny ekonomických funkcí a vztahů 

v rodině, postavení žen, rozvodovost apod. Novým faktorem je vliv vrstevníků v období 

pubescence a adolescence na konfrontaci s autoritou rodičů. Nejmarkantnější změnou je ale 

zmíněné převzetí vzdělávací funkce školou a dalšími předškolními a školními zařízeními a 

médii. 

Vztah výchovné a socializační funkce rodiny ke škole jakožto instituci, která převzala část 

vzdělávací úlohy rodiny tkví v vyvázání z předčasné ekonomické aktivity a zdůraznění 

nutnosti dítě chránit a pečovat o ně, tady prodloužení dětství a mládí. Škola organizuje nejen 

čas rodiny, ale i jejich hodnotový systém. Školní úspěšnost dítěte bývá pro rodinu jednou ze 

základních hodnot rodiny. Škola dítě kultivuje, případně napravuje nefunkčnost některých 

rodin, vede je к vnitřní disciplíně a současně rozvíjí jeho tvůrčí potence. 

»Funkce rodiny a školy se svým způsobem doplňují v tom, že každá z těchto institucí svým 

způsobem udržuje kontinuitu sociálního řádu, současně se však mohou dostávat do střetů 
s působením dalších socializačních vlivů (médií, vrstevnických subkultur). Přitom je vztah 

Školní a rodinné socializace rozporný, zvláště tam, kde se výrazněji liší hodnotové systémy 
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školy a rodin, z nichž děti přicházejí (např. vztahem к požadavkům kultury, v chápání 

disciplíny, úlohy vzdělávání). Velmi různé pak mohou být vztahy rodinné socializace a školní 

výchovy." (Havlík, R., Koťa, J. 2002) 

„I v nejegalitárnějším svazku existuje nutná závislost dítěte na rodičích, která však má 

především povahu závazků a společensky kontrolovaných povinností vůči závislému dítěti. 

Jednou z garancí jejich úspěšné realizace je pevný svazek rodičů. Jeho narušení obvykle mívá 

pro tyto závazky negativní důsledky. V sociologii rodiny potkáváme tzv. tezi minimálního 

zaopatření, která praví, že každé dítě má nárok na to, aby mu rodiče zajistili: základní výživu, 

oblečení, ubytování, zdravotní péči a přístup ke vzdělání." (Havlík, R., Koťa, J. 2002) 

3.2.4 Emocionální funkce rodiny 

Emocionální funkce je nej důležitějším kohezivním faktorem rodiny. Každá rodina je 

jedinečná a nezastupitelná a v případě její dysfunkce dochází к emocionálním ztrátám. 

Rodina by měla uspokojit základní psychické potřeby dítěte. Mezi tyto potřeby patří potřeba 

náležitého přísunu podnětů zvenčí, potřeba „smysluplného světa", potřeba životní jistoty, 

potřeba vlastní společenské hodnoty a potřeba životní perspektivy. 

Uspokojení psychických potřeb dítěte jednoznačně předchází uspokojení potřeb biologických. 

3.3 Typy rodin 

3.3.1 Orientační rodina 

Orientační rodina je rodina, do které se člověk narodí, a ve které za normálních okolností 

vyrůstá. V této rodině je jedinec objektem výchovy a získává základní vybavení pro přežití ve 

společnosti. S orientační rodinou zůstáváme často v kontaktu po celý život. Mnohdy i proto, 

abychom se postarali o přestárlé rodiče. 
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3.3.2 Reprodukční rodina 

Reprodukční rodina je rodina, kterou zakládáme v dospělosti za účelem zplození potomků. 

V tomto procesu sami přebíráme rodičovské role. 

3.3.3 Nukleární rodina 

Nukleární rodina vzniká trvalým soužitím 2 generací - rodičů a dětí. Pro nukleární typ rodiny 

je u nás typický malý počet členů, na druhou stranu se všeobecně více vídáme a lépe 

dosahujeme kompromisu v soužití. V moderní společnosti se soužití více generací pod jednou 

střechou rozpadá, když děti odcházejí od rodičů a zakládají vlastní rodinu. Rodina nukleární 

má přesto významné funkce především na menších obcích a v krizových životních situacích. 

3.3.4 Širší rodina 

Širší rodina zahrnuje více generací, tady i prarodiče, sourozence a další příbuzné. Prostředí 

širší rodiny může být pro dítě velmi podnětné. Více členů různých generací nabízí velkou šíři 

kontaktů v různých rovinách a také množství nápadů, myšlenek a idejí. 

3.3.5 Úplná rodina 

Model úplné rodiny je v literatuře nejčastěji specifikován, jako trvalé soužití rodičů a dítěte. 

Model úplné rodiny se v dnešní společnosti vyskytuje stále méně. Křehkost rodiny soudobé 

státy kompenzují ochranou dítěte v případě vážných rozepří mezi partnery a budováním 

systému náhradní rodinné péče. 
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3.3.6 Neúplná rodina 

Rodina, ve které trvale chybí jeden z rodičů, děti přecházejí do péče prarodičů nebo se jeden, 

případně oba rodiče nemohou o dítě starat, se nazývá neúplná rodina. Rodina může být 

neúplná hned z počátku, a to v případě svobodných matek nebo v případě ranného úmrtí 

jednoho z rodičů. Neúplnou se může stát v průběhu života rozvodem, odchodem, nebo 

rovněž smrtí jednoho z rodičů. 

3.3.7 Dysfunkční rodina 

Dysfunkční rodina je rodina, která nejvíce ohrožuje uspokojování ochranně-zabezpečovacích 

funkcí. Dysfunkční rodina je patologická. Typické je, že některá z funkcí není plněna vůbec 

nebo je plněna jen částečně. Samotné plnění funkce rodiny v dysfunkční rodině je v rozporu 

se společenskými normami. 

3.3.8 Rodina druhotně vzniklá 

Rodina druhotně vzniklá je rodina, do které minimálně jeden partner přináší potomky 

z předchozích svazků, čímž se vytváří nová síť vztahů, nové prostředí pro výchovu jedince. 

3.4 Sourozenecké vztahy 

Jedinečnost rodinného soužití tkví v časovém rozmezí, které rodina tráví pohromadě. I přes 

zkrácení této doby školními povinnostmi, zájmovými kroužky dětí či prací rodičů je podstatná 

Právě délka doby, jakou spolu tráví nejen rodiče a děti, ale i sourozenci samotní. Vztah 

sourozenců bývá většinou na velmi důvěrné úrovni, vyznačuje se přímostí a upřímností 

Jednoho vůči druhému. Vzájemné soužití přináší mnoho podnětů, přestože mezi sourozenci 

dochází často к rivalitě. Děti se navzájem vychovávají a řešen běžných srážek a konfliktů je 

Posouvá dále v rovině sociálního cítění. Sourozenci jsou pro sebe učiteli, žáky i pozorovateli 

zároveň. 
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Rodiče se často ve snaze vytvořit nejvhodnější podmínky vývoje dítěte pokouší co 

nejspolehlivěji naplánovat - i když to samozřejmě ne vždy lze - věkové rozdíly mezi 

sourozenci. Faktor, který rodiče ve většině případů ovlivnit nemohou, ale který je ve vztazích 

sourozenců velmi podstatný, je pohlaví dítěte. Nejzajímavějším faktorem pro mou práci bylo 

pořadí narození v sourozeneckých skupinách. Vliv pořadí narození na pozici jedince ve 

skupině je natolik markantní, že se mu budu věnovat v následujících kapitolách. 

3.4.1 Nej starší dítě 

První dítě začíná život jako jedináček, má proto neopakovatelné zkušenosti. Je samo středem 

pozornosti nejen rodičů, ale i prarodičů a celého příbuzenstva. Po dobu, kdy je samo se 

Přizpůsobuje jen dospělým, vyhovuje a komunikuje spíše se staršími osobami. Ti se к dítěti 

většinou chovají ochotněji, jsou snášenlivější a trpělivější. Z hlediska rodičů se často jedná o 

první zkušenost s dítětem. Vzájemná komunikace, styk a soužití jsou pro obě strany 

zkušebním časem, kdy se postupuje metodou pokusu a omylu. Příchodem druhého dítěte 

ztrácí prvorozený své výsadní postavení. Velký vliv na přijetí druhorozeného dítěte 

prvorozeným má kromě zmíněného intervalu mezi sourozenci to, jakým způsobem, zda-li 

vůbec, bylo dítě na sourozence připraveno. Narozením dalšího sourozence přebírá prvorozený 

automaticky roli vůdcovskou. Je silnější, starší, větší, chytřejší a zdatnější. V očích mladších 

dětí na výhodu, jelikož dělá věci první - první jde do školy do kroužku, první smí sám přejít 

ulici, jít domů atd. Starší sourozenec se o mladší automaticky stará a ochraňuje je. Tento pocit 

zodpovědnosti roste s počtem mladších sourozenců. Rodiče od nejstaršího potomka většinou 

očekávají, že bude zdatnější, než ostatní děti a on, pokud nechce ztratit svou prestiž, musí 

nárokům rodičů vyhovět, což ho do jisté míry motivuje a omezuje zároveň. 

3.4.2 Prostřední dítě 

Prostřední dítě automaticky vstupuje do rodiny v jiné situaci, než prvorozený. Rodiče už 

nejsou začátečníci, na základě výchovy prvního potomka si již vytvořili představu o výchově 

a vedení dětí. Neprovází-li narození druhého žádné zvláštní okolnosti, pak je úzkost a obavy 
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rodičů zmenšena, nedochází tolik к metodě pokusu a omylu, jako u prvorozeného dítěte. 

Rodiče jsou sebejistější a více si věří. 

Nevýhodou pro prostřední dítě je, že přichází do již vytvořeného prostředí, rodina funguje 

jako komplex, do něhož prostřední dítě vstupuje, aniž by si měl možnost volby. Má 

sourozence, který je mu dán, který bude vždycky ten silnější, schopnější, bude vždy moci 

volně jednat. Navíc mnohé z vytoužených věcí prostřední dítě dědí po prvorozeném. Tyto 

prožitky, ač se jeví jako malicherné, mívají velký podíl na utváření osobnosti jedince. Existují 

ještě další okolnosti - jako docházka do stejné školy, kam chodil starší sourozenec. 

Prvorozený vždy stanoví normu a na druhorozeného není vždy pohlíženo jako na osobnost 

samu, ale jako na sourozence prvorozeného. Druhorozený se tedy stává jakýmsi „druhým 

vydáním staršího sourozence". Prostřední dítě tedy přijímá jeden ze 3 typů chování - první je 

boj za lepší pozici, tvrdost a houževnatost vůči sobě, druhý je kritika a znehodnocování 

výkonu prvorozeného a třetí je ústup a spolčení se například s mladšími sourozenci. 

„Z objektivnějšího hlediska má druhé dítě výhodu především v tom, že může stavět na 

zkušenostech svého předchůdce, že od něho dostává mnohé užitečné „rozumy" a má se o 

koho opřít." (Vančurová-Fragnerová, E. 1966) 

3.4.3 Nejmladší dítě 

»Nejmladší, poslední dítě vyrůstá v poměrně složité rodinné sestavě, rozhodně komplexnější 
než kterékoli z předcházejících dětí. Vedle rodičů jsou zde již sourozenci, vzájemná souhra 

jejich osobností, postojů jednotlivců i všech vůči němu." (Vančurová-Fragnerová, E. 1966) 

Poslední dítě vyrůstá jako „mazánek", nikdy není sesazeno z trůnu, ale rovněž bude doživotně 

bráno jako „malé", tudíž z pohledu ostatních zasluhuje ohledy na svou osobu. Tyto ohledy 

neberou jen rodiče, ale i starší sourozenci. 

Zvláště ve velkých rodinách, kde věkové rozdíly jsou značné, není výjimkou, že starší 

sourozenci zastupují rodiče a zkušenosti se tedy předávají generačně blíže - z nej staršího 

sourozence na mladší, v tomto případě na nejmladšího. 
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„Rozhodně však situace nejmladšího dítěte, věkem vzdáleného od starších sourozenců, není 

zcela jednoduchá. Bývá někdy charakterizována jako „jedináček na druhou". Dítě sice 

sourozence má, nemohou mu však poskytovat to, co se u sourozeneckých vztahů cení nejvíce, 

totiž společnost věkově blízkých partnerů. Má však vedle rodičů ještě další blízké lidi, kteří 

jeho vývoj přeúzkostlivě střeží. To nemusí být vždy výhoda, právě naopak. Zvláště citové 

vztahy a úměrné působení se tím někdy značně komplikují. 

Může se ale také stát pravý opak. „Když se dítě narodí o mnoho let později než ostatní, může 

Proti němu vzniknout i určitý odpor. Málokdy je takové dítě po dlouhém časovém odstupu 

plánováno, tedy v plném slova smyslu chtěno. Spíše je jaksi vzato na milost. Často je 

v souvislosti s tím, že z jeho narození a existence plynou rodičům a starším dětem mnohá 

omezení a povinnosti, s kterými se do té doby vůbec nepočítalo." (Vančurová-Fragnerová, E. 

1966) 

Pravdou zůstává, že dnes se partneři rodiči stávají ve stále pozdějším věku plánovaně, a to 

nejen z důvodu pracovní vytíženosti, ale i potřebou být na potomka připraven. 

Stejně jako prostřední dítě, i nejmladší má určité vzorce chování, které může následovat. 

Jeden z nich je přijmout věci tak, jak jsou a maximálně jich využít a další, o něco 

komplikovanější, je snaha starší dohonit, ne-li předhonit. Tento vzorec je odjakživa 

Podporován, jak můžeme vidět v pohádkách. 

3.5 Genetika a rodina 

Tato kapitola vznikla až v průběhu psaní praktické části mé práce, vzhledem k tomu, že jsem 
se při rozhovoru nejednou setkala s názorem na vliv výchovy na osobnost jedince, který lze 

vesměs shrnout do věty „V celkovém pohledu na utváření osobnosti jedince má výchova vliv 

z tak dvaceti procent, genetika z osmdesáti procent.." Tímto mi matky pěstounky i jejich 

vlastní a nevlastní děti sdělovaly, že faktor biologických rodičů byl v pěstounských rodinách 

vždy znatelný především, co se osobnostní výbavy jedince týče. Proto jsem se rozhodla 

věnovat se v této kapitole některým základním pojmům z genetiky rodiny. 

»Biologický základ člověka je naprosto stejný a masově působící faktory v rámci rodiny, 

Populace nebo společnosti musí tyto zákony respektovat, jestliže nemá dojít к rozrušení a 
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к negaci nejvlastnější podstaty člověka, jeho bytí, jeho dědičného bohatství a dědičně 

podmíněné mnohotvárnosti, jeho vývojové jedinečnosti. Na druhé straně každá společnost je 

vázána na svůj biologický základ, na svou populaci, a to jak z hlediska svého trvání, tak 

z hlediska svého vývoje nebo své negace." (Černý, M. 1971) 

„Lidská individualita je ovšem dána i rodinnou péčí a celým komplexem faktorů částečně 

nebo úplně společensky determinovaných." (Černý, M. 1971) 

„Jedinec je charakterizován svým fenotypem a genotypem. Fenotyp je otevřený systém, 

v jehož rámci můžeme rozlišovat jednotlivé znaky a vlastnosti, a vzniká syntézou vrozeného a 

získaného; genotyp je souhrn informací, představuje jakousi „biologickou paměť" a skládá se 

z jednotlivých informací - genů." (Černý, M. 1971) 

Pro dítě je prvním důležitým obdobím období novorozenecké, kdy je dítěti během kojení 

dáván pocit chuti, sytosti, tepla a dotyku a zajišťuje se tak nejen jeho tělesn, ale i duševní 

vývoj. Ve věku asi 4 měsíců začíná dítě vyžadovat i jiné vztahy, které lze nazvat vztahy 

duševními vztahy к idolu. „Právem se domníváme, že v tomto období lidského života se 

vytvářejí základy povahy a intelektu." (Černý, M. 1971) 

„Jestliže se dítěti nedostane přiměřeného vztahu (okolí reaguje jinak, než dítě „očekává") a 

jestliže duševní život dítěte je podroben již v této době konfliktům odcizení, vytváří se snadno 

v jeho duševním životě bludný kruh, který mlže končit za desítky let stavem, kterému říkáme 

duševní choroba nebo odchylka. Dítě se již v prvních letech, tj. do 4 nebo 5 let, naučí metodě, 

jak se citově, myšlenkově a morálně vyrovnávat se svou tělesnou a duševní aktivitou, jak 

reagovat na zprávy ze svého okolí. Rodina a vzájemný vztah rodiny a dítěte je pro dítě 

modelem svět a jeho vztahů. Kolem tohoto modelu jako kolem jádra existence se hromadí 

širší okruhy poznatků a zájmů, rozdílných proporcí a směrů. Rodina je středem a kritériem, 

průsečíkem a azylem. Jestliže se dítě v tomto období nenaučí, jak reagovat na různé situace a 

různá prostředí, bude u něho tento nedostatek doznívat po celý život." (Černý, M. 1971) 

Mezi tyto negativní rysy patří citová chladnost, neschopnost přiměřené adaptability, malá 

péče o osobní věci atd. 
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Dítě je nositelem dědičných informací svých rodičů, přičemž rodina umožňuje individualitu 

dítěte podmíněnou spojením a kombinací dědičných i nedědičných vlivů (sociální dědičnost). 

„Rodina a rod má svou vnitřní charakteristiku, individualitu, která se může projevit výrazně u 

všech příslušníků rodiny nebo jen u některých jejích členů. Individualita rodiny mlže být 

podmíněna jak dědičností, tak i subjektem rodiny, sociálně a různými vnějšími vlivy, které 

mohou mít značnou setrvačnost a mohou postihovat několik generací." (Černý, M. 1971) 
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4 Související zákony 

4.1 Pěstounská péče z pohledu Zákona o rodině 

Z pohledu českých zákonů představují SOS dětské vesničky zařízení pro výkon pěstounské 

péče. Děti do své péče získávají matky pěstounky. 

Stěžejním zákonem týkajícím se pěstounské péče je zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o rodině) a zákonem č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění předpisů pozdějších (dále jen zákon o SPOD). 

V zákonu o rodině je rozpracována pěstounská péče a to v Hlavě druhé § 45a. 

4.2 Svěření do pěstounské péče 

Podle §45a (1) Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě (dále jen „pěstoun"), 

jestliže zájem dítěte vyžaduje svěření do takové péče a osoba pěstouna poskytuje záruku 

řádné výchovy dítěte. Stejně tak může být dítě svěřeno do společné pěstounské péče manželů 

Podle §45a (3) 

4.3 Práva a povinnosti pěstounů 

Podle §45 с (2) pěstoun při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. 

Nemá vyživovací povinnost к dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má 

jen v běžných věcech. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v 

souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu. 

4.4 Výživné 

Podle §45d nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž náleží příspěvek na 

úhradu potřeb podle zvláštního právního předpisu, přechází na stát. Je-li výživné vyšší než 

Příspěvek uvedený ve větě první, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a příspěvkem; tento 
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rozdíl se vyplácí pěstounovi. Podle §45d (2) může také soud uložit rodičům, popřípadě jiným 

fyzickým osobám povinným poskytovat výživné dítěti, aby toto výživné poukazovaly 

příslušnému orgánu, který vyplácí pěstounovi, popřípadě zletilému dítěti příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte podle zvláštního právního předpisu 

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle věku a zdravotního stavu dítěte 
v měsíčně Kč(k 1. 1.2009): 

Nezaopatřené 
dítě ve věku Zdravé dítě 

Dlouhodobě 
nemocné 

Dlouhodobě 
zdravotně 
postižené 

Dlouhodobě těžce 
zdravotně postižené 

Do 6 let 3 680 3 760 4 640 4 960 

Od 6 do 15 let 4 508 4 606 5 684 6 076 

Od 15 do 26 let 5 175 5 288 6 525 6 975 

Zdroj: MPSV CR, http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pestounska_pece 

4.5 Kontrola výkonu pěstounské péče 

Podle §47 (1) soud soustavně sleduje provádění výchovných opatření jím učiněných a hodnotí 

jejich účinnost. Soud může požádat obec nebo okresní úřad, aby namísto soudu sledovaly, zda 

jsou dodržována výchovná opatření učiněná soudem. 

4.6 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je další důležitý zákon, který ovlivňuje 

také mimo jiné umísťování dětí do pěstounské péče. Velkou roli hrají orgány sociálně-právní 

ochrany, které rozhodují o umístění dětí. Podle §19 (1) okresní úřad rozhoduje o svěření dítěte 

do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem. Odstavec 4 §19 říká, že je-li 

svěřeno dítě do pěstounské péče nebo převzato budoucím pěstounem na základě rozhodnutí 

Podle odstavce 1 písm. b), podává okresní úřad návrh soudu na stanovení výživného na toto 
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dítě, a pokud povinná fyzická osoba neplatí stanovené výživné, podává návrh na výkon 

rozhodnutí. 

4.7 Kontrola výkonu pěstounské péče z pohledu Zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí 

§19 (5) Okresní úřad sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob 

než rodičů; přitom jsou zaměstnanci okresního úřadu povinni navštěvovat rodinu, kde dítě 

žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje, nejméně jednou za 3 měsíce v období 

prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů, a poté v souladu se zájmy dítěte podle potřeby, 

nejméně však jednou za 6 měsíců, a to na základě zvláštního oprávnění vydaného okresním 

úřadem. 

4.8 Zprostředkování pěstounské péče 

Podle §20 (1) zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá ve vyhledávání dětí 

uvedených v § 2 odst. 2 vhodných к osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče a nalezení 

vhodných osvojitelů nebo pěstounů pro tyto děti. Osvojení nebo pěstounská péče v České 

republice a osvojení dětí z ciziny do České republiky se zprostředkuje jen na žádost fyzické 

osoby, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče; žádost občana 

České republiky, který má na jejím území trvalý pobyt, a cizince, který má na území České 

republiky povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt, (dále jen "žadatel") se podává u okresního 

úřadu. 

4.9 Zařízení pro výkon pěstounské péče 

důležitým je též § 44, který specifikuje zařízení pro výkon pěstounské péče. Podle odstavce 1 

Pěstounská péče může být vykonávána v zařízení pro výkon pěstounské péče (dále jen 

"zařízení"). Zařízení se zpravidla zřizuje v samostatném objektu nebo v prostorách, které 

zřizovatel vybaví jako byt pro rodinu s větším počtem dětí. Odst. 2 Zřizovatel zařízení 
uzavírá s pěstounem písemnou dohodu o výkonu pěstounské péče v zařízení. 
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4.10 § 46 odměna pěstouna 

(1) Odměna pěstouna se pro účely zvláštních právních předpisů posuzuje jako plat. 

(2) Odměna náleží ve výši 2,4násobku částky na osobní potřeby pěstouna při péči o jedno až 

tři děti. Za každé další dítě se odměna zvyšuje o 0,6násobek uvedené částky a při péči o 

zdravotně postižené dítě nebo o dítě, které vyžaduje mimořádnou individuální péči, se 

odměna zvyšuje o 0,3násobek této částky na každé dítě. Výše odměny po odpočtu daně z 
. . . ř 

příjmů, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nesmí činit méně než částku, na kterou by pěstoun 

měl nárok podle zvláštního právního předpisu. 

(3) Vykonávají-li pěstounskou péči v zařízení společně manželé, náleží každému z nich 

odměna stanovená podle odstavce 2 ve výši jedné poloviny, pokud se nedohodnou o podílu 

jinak. 

(4) Odměna za výkon pěstounské péče se poskytuje i po dobu pracovní neschopnosti 

Pěstouna, nejdéle však po dobu jednoho měsíce. 

(5) Poměrná část měsíční odměny za výkon pěstounské péče se stanoví ve výši násobku jedné 

třicetiny a počtu dní skutečného výkonu pěstounské péče v kalendářním měsíci. 

(6) Odměna za výkon pěstounské péče se vyplácí měsíčně pozadu v termínech stanovených 

zřizovatelem. 

(7) Zanikne-li výkon pěstounské péče v zařízení v průběhu kalendářního měsíce, náleží za 

tento měsíc odměna za výkon pěstounské péče v plné výši. 

(8) Došlo-li v průběhu kalendářního měsíce ke změně počtu svěřených dětí v zařízení, 

Poskytne se za tento měsíc odměna, která je určena podle vyššího počtu dětí; zvyšuje-li se 

odměna za výkon pěstounské péče podle odst. 2 věty druhé, náleží v plné výši i v tom 

Případě, že podmínky jsou splněny pouze po část měsíce. 
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Výše odměny pěstouna podle počtu dětí v péči měsíčně v Kč (k 1. 1. 2009): 

Počet dětí v pěstounské péči Výše odměny pěstouna 

1 3 126 

2 6 252 

3 17 193 

4 18 756 

1 závislé na pomoci jiné osoby ve 
stupni 

II., III., IV. 
17 193 

Zdroj: MPSV ČR, http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pestounska_pece 

Jednorázový příspěvek při převzetí dítěte do pěstounské péče v Kč (k 1. 1. 2009): 

Věk dítěte Výše příspěvku 

Do 6 let 8 000 

Od 6 do 15 let 9 000 

Od 15 do 18 let 10 000 

Zdroj: MPSV CR, http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pestounska_pece 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část mé práce je rozdělena do tří oddílů. První je kvalitativní výzkum čtrnácti osob, 

které vyrostly v SOS dětské vesničce Doubí, a to buď jako děti pěstounských rodičů nebo děti 

v pěstounské péči. Cílem tohoto zkoumání je zjištění, zda mají tyto dnes již dospělé osoby 

pocit, že byla v průběhu jejich dětství naplněna základní myšlenka SOS dětských vesniček, a 

to čtyři základní pilíře, které by dítěti měly poskytnout dostatečně vhodné prostředí pro 

zdravý vývoj - 1. matka, 2. sourozenci, 3. dům, 4. vesnička. Do tohoto výzkumu jsem 

zahrnula také dvě podotázky. První na vliv matky pěstounky / rodičů pěstounů na výběr 

partnera, druhá na dopad života v SOS dětské vesničce na život dnes. 

Druhým oddílem jsou případové studie čtyř dospělých jedinců, kteří vyrostli v SOS dětské 

vesničce Doubí. Jde o respondenty z různých pěstounských rodin, různého pohlaví a věku. 

Třetí oddíl je menší průzkum mezi bývalými pěstouny v SOS dětské vesničce Doubí. Tato 

část je pouze ukázková, jelikož cílem mé práce nebyla tato skupina obyvatel SOS dětských 

vesniček. 
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5 Výzkum dětství a života osob v pěstounské péči v SOS dětské vesničce 

Doubí 

5.1 Metodologie výzkumu 

V této kapitole věnuji pozornost přípravě, průběhu a výsledkům výzkumu užitého pro účely 

diplomové práce. Charakterizuji a vymezuji jak výzkum samotný, tak výzkumný vzorek. 

Závěr kapitoly věnuji kompilacím, které se při výzkumu vyskytly a postup jejich hodnocení. 

5.2 Metody získávání dat 

(dle Heindl, J. 2008, Chráska, M. 2007) 

Pro svůj výzkum jsem použila metodu kvalitativního přístupu. Výzkumnou metodou byl 

strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Tento typ rozhovoru jsem si vybrala, neboť se 

jím redukuje pravděpodobnost, že se data získaná v jednotlivých rozhovorech budou výrazně 

strukturně lišit. Osnova tohoto rozhovoru je složena z 16 otázek a její podobu uvádím 
v Příloze č. 1. 

Cílem rozhovoru bylo získat přehled o tom, jaké je nejvyšší dosažené vzdělání, rodinný stav, 

Počet dětí a četnost kontaktu s rodiči pěstouny, dále pak zjistit subjektivní vnímání naplnění 

čtyř základních pilířů SOS dětských vesniček a nakonec vliv pěstounů na výběr partnera a na 

dnešní život u dvou základních skupin respondentů. 

5.3 Respondenti 

Výzkumný vzorek je tvořen skupinou lidí, které váže fakt, že vyrostli v pěstounské péči 

matky pěstounky, rodičů pěstounů, případně biologických rodičů v SOS dětské vesničce 
v letech 1979 až 1997. Jedná se o osoby různého pohlaví, věku, sexuální orientace, 

respondenty jsem rozdělila do dvou skupin. Početnější skupinou jsou respondenti, kteří 
vyrostli v pěstounské péči v SOS dětské vesničce a méně početnou biologické děti rodičů 

Pěstounů v SOS dětské vesničce Doubí. 
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5.4 Průběh výzkumu 

Pro výzkum bylo primární najít dostatečný počet osob, které vyrostly v SOS dětské vesničce 

Doubí. Jako první jsem tedy kontaktovala matku pěstounku v důchodu, od které jsem dostala 

kontakty na její rodinu, posléze jsem kontaktovala ředitelku SOS dětské vesničky Doubí, 

která mi zprostředkovala rozhovor s dalšími matkami v důchodu a také s pedagogem SOS 

dětské vesničky Doubí. 

Výzkum probíhal v časovém rozmezí zhruba tří měsíců, jelikož bylo obtížné vyhledat některé 

z respondentů a domluvit s nimi rozhovor. U většiny jedinců jsem musela velmi zdůrazňovat, 

že nejsem zaměstnanec SOS dětských vesniček či novinář. Nezbytné bylo uvádět, že se jedná 
0 výzkum anonymní. 

5.5 Metody zpracování dat 

Nejprve bylo třeba data nasbírat, poté utřídit a analyzovat. Primární třídění bylo na skupinu 

°sob, které vyrostly v SOS dětské vesničce s biologickými rodiči a těch, které vyrostly 
v pěstounské péči v SOS dětské vesničce. 

Data z první části strukturovaného rozhovoru jsem zpracovala do tabulky, pro přesnější 

výpověď z druhé část rozhovoru jsem zvolila formu doslovné transkripce a také interpretace 

°dpovědí respondentů. 

5.6 Analýza a interpretace výzkumu 

V této kapitole jsou rozebrány zkoumané oblasti rozhovorů. Jsou zde předloženy jejich 

zákonitosti, vyvozují se závěry, objasňují dané skutečnosti. 

5.6.1 Biologické děti pěstounských párů v SOS dětské vesničce Doubí 

^ historii SOS dětské vesničky Doubí existovalo pouze pět pěstounských párů. Kontakt jsem 
navázala se třemi z těchto párů, přičemž tito rodiče měli dohromady osm biologických 

Potomků. Z tohoto vzorku dnes již dospělých lidí uvádím v této práci čtyři jedince ve věku 
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28- 48 let. Dva z dotazovaných jsou v sourozeneckém vztahu, tudíž další dva dotazovaní jsou 

potomci zbylých dvou pěstounských párů. 

J. S. J. K. E. K. A. N. 

Pohlaví žena muž žena žena 

Vzdělání VŠ - farmacie VS - technické 
zaměření SPŠ - maturita 

—v - — 
VS - učitelství pro 

1 .st. 
Rodinný stav vdaná ženatý vdaná, žijí 

odděleně 
ovdověla, podruhé 

vdaná 
Počet vlastních 

dětí 1 2 1 2 

Příchod do DV narozená v DV 18 let 14 let 8 let 

Počet biol. 
sourozenců 2 1 1 2 

Počet nevl. 
sourozenců 8 7 7 9 

Souhlas 
s příchodem 

_ _ do DV 
/ ano ano spíše ano 

Kontakt s rodiči ano - žije s 
matkou ano ano ano - pravidelně 

Kontakt se 
sourozenci s 1 častý kontakt 

s vlastním častý 
kontakt 

s vlastním častý 
kontakt 

Příležitostně s 
většinou 

Biologické děti rodičů pěstounů 1 

Tabulka uvádí nej důležitější informace získané od těchto jedinců, přičemž další podstatné 

informace o názorech těchto subjektů uvádím dále v textu. Všem dotazovaným jsem položila 

deset stejných otázek, přičemž první řádek představuje pohlaví jedinců, druhý jejich nejvyšší 

dosažené vzdělání, třetí aktuální rodinný stav, čtvrtý počet biologických potomků, dále pak 
včk, ve kterém se s rodiči přistěhovali do SOS dětské vesničky Doubí, počet biologických 
s°urozenců, se kterými na vesničce vyrůstali, počet nevlastních sourozenců v rodině, dále 

Pak, zda souhlasili s rozhodnutím rodičů žít jako pěstouni v SOS dětské vesničce Doubí. 

Předposlední otázkou je, zda jsou v kontaktu se svými rodiči a poslední otázka je směřována 
n a četnost kontaktu se sourozenci. 

Z uvedené tabulky je patrné, že ve zkoumaném vzorku je tří čtvrtinová převaha žen, zároveň 
t ř i čtvrtiny dotazovaných dokončily VŠ různého zaměření. 
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Všichni z dotazovaných žijí v manželském svazku, přičemž jedna z dotazovaných je vdána 

podruhé z důvodu úmrtí prvního manžela, a další z dotazovaných žije po dohodě s manželem 

odděleně. Každý z vybraných jedinců má vlastní potomky. Nej vyšší počet dětí v rodině jsou 

dvě. 

Pouze jedna dotazovaná se narodila v době, kdy rodiče žili v SOS dětské vesničce Doubí, 

další přišla s rodiči ve věku osmi let a dotazovaní sourozenci ve věku čtrnácti a osmnácti let. 

Všichni dotazovaní narození před příchodem na vesničku byli s rozhodnutím rodičů 

obeznámeni, rodiče je na život v SOS dětské vesničce připravovali a jedinci uvádí, že s jejich 

rozhodnutím souhlasili, případně spíše souhlasili. Dva z dotazovaným mají pouze jednoho 

biologického sourozence, další dva dotazovaní mají dva biologické sourozence. Nejvyšší 

Počet nevlastních sourozenců je devět, posléze osm a nejméně sedm dětí. Všichni 

z dotazovaných se vídají se svými rodiči, avšak se všemi sourozenci se stýká pouze jeden 

z dotazovaných, a to příležitostně při oslavách, či jiných rodinných akcích. Další dva 

dotazovaní uvádí, že se vídají pouze s biologickým sourozencem a poslední z dotazovaných 

se ze všech sourozenců stýká pouze s jedním jedincem. 

5.6.2 Vnímání základních pilířů SOS dětských vesniček biologickými dětmi 

rodičů pěstounů 

Pro lepší nastínění pocitů biologického dítěte rodičů pěstounů v SOS dětské vesničce Doubí 

uvádím stručné odpovědi na vnímání naplnění čtyř základních pilířů SOS dětských vesniček. 

Odpovědi transformuji svými slovy, přičemž podstata odpovědí dotazovaných zůstává 

zachována. Doslovná transkripce odpovědí všech dotazovaných je uvedený vždy kurzívou 
v uvozovkách. 

J . s . 

matka 

Maminka všech" 

sourozenci 

Dotazovaná uvádí, že sourozenců bylo příliš a ona neměla šanci najít vztah ani ke svým 

biologickým sourozencům, 

dům 
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„prostě dům" 

4. vesnička 

Dotazovaná má spíše nepříjemné vzpomínky. SOS dětská vesnička dle jejích slov 

upřednostňovala spíše děti nevlastní, matka děti vlastní, čímž vznikal konflikt mezi oběma 

subjekty. 

J. K. 
1. matka 
Dotazovaný si nepamatuje na nic negativního, nepociťoval žárlivost vůči novým 

sourozencům, naopak mu vyhovovalo, že matka směřovala svou pozornost na mladší děti a on 

„měl klid'. 

2. sourozenci 

Nikdy nežárlil, nevnímal rozdíl mezi vlastním a nevlastním sourozencem, atmosféra mezi 

sourozenci byla pro něj vstřícná, bez rivality. 

3. dům 

Příjemné pro něj bylo, že měl pokoj s nevlastním bratrem, který trávil většinu času na 

internátu. 

4. vesnička 

Nevzpomíná nic negativního, na vše, co se dělo vzpomíná rád. 

E. K. 

matka 

Matka přijímala všechny sourozence stejně, pro dotazovanou se víceméně nic nezměnilo, jen 

měla více práce, než předtím. 

2- sourozenci 

»Všichni jsme byli na stejné úrovni." Považuje se za introverta, v době, kdy přišli s rodiči 

do SOS dětské vesničky, začala docházet do SŠ, čímž pádem měla více starostí a do dění ve 

l u p i n ě se příliš nezapojovala, 

dům 

Nevnímá jako něco tolik podstatného. Příliš se pro ní nezměnilo, 

vesnička 
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Do aktivit Sdružení se z důvodu své introvertní povahy a školní vytíženosti nezapojovala, 

jinak je vesnička pro ní „prostor". 

A. N. 

1. matka 

Dotazovaná uvádí, že nemůže objektivně posoudit, zda matka nedělala rozdíly mezi dětmi, 

protože je její biologický potomek, ale subjektivně říká, že rozdíly nedělala. 

2. sourozenci 

Se sourozenci problémy neměla, těšila se na ně a s nimi, byla zvědavá a ráda, že má kamarády 

na hraní. V určitém věku si uvědomuje hlubší cit к nevlastní sestře, než к sestře vlastní. 

3. dům 

Vyhovoval jí větší prostor, než měli v panelákovém bytě. Líbilo se jí tam. Nebyl to jen dům, 

ale domov. 

4. vesnička 

» Vesnička byla úžasná. Bylo to takový ghetto." 

5.6.3 Vyhodnocení výpovědí biologických dětí rodičů pěstounů 

2 odpovědí je patrné, že biologické děti rodičů pěstounů v SOS dětské vesničce vnímají to, že 
se o svou matku museli dělit ve většině případů jako fakt, který způsobil zaneprázdněnost 

rodičů, ale nijak vážně nepoznamenal jejich vztah k nim. Dále pak mají ve většině případů 

dojem, že rodiče mezi sourozenci biologickými a pěstounskými nedělali v rámci možností 

rozdíly. Dům, ve kterém vyrostli, byl pro většinu z nich domovem, a to především díky 

rodičům. Vesničku vnímají jako prostor, kde vyrostli, většinou vzpomínají na pozitivní chvíle, 

které tam v dětství prožili. 

Rozhovory proběhly v různém prostředí a za různé atmosféry. Na kvalitě rozhovorů se však 

Podepsala pouze otevřenost/uzavřenost respondentů. Největší problém byl u první 

dotazované, která na vesničku vzpomíná silně negativně, jako na etapu života, kterou by 

raději vymazala. Naopak velmi pozitivní je poslední rozhovor. Tento příklad uvádím proto, že 

Zde jasně vyplývá skutečnost, že děti připravené na život v SOS dětské vesničce mají daleko 

•epší pozici pro vyrovnání se s danou skutečností. Porovnáme-li data první a čtvrté 
respondentky, dojdeme к závěru, že první respondentka se narodila již v době, kdy její rodiče 
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žili v dětské SOS vesničce, zatímco čtvrtá se podílela na rozhodnutí rodičů o životu v SOS 

dětské vesničce, a to ve věku osmi let. 

5.6.4 Doplňující otázky 

Dále uvádím odpovědi na otázky ohledně výběru partnera a ovlivnění výchovou na SOS 

dětské vesničce. Tyto otázky, respektive odpovědi na ně, považuji za směrodatné, proto je, 

pokud to bylo možné, uvádím v doslovném přepisu. Kontextuálně jde o otázky subjektivně 

hodnotící pobyt v SOS dětské vesničce. 

Vliv biologických rodičů, jenž se stali pěstouny v SOS dětské vesničce Doubí na výběr 

partnera. 

J. S. 

N e u v ě d o m u j e s i , ž e b y v ě d o m ě h l e d a l a p a r t n e r a p o d o b n ý c h c h a r a k t e r o v ý c h v l a s t n o s t í j a k o 

byl j e j í o t e c , s o d s t u p e m č a s u v š a k d o š l a k e z j i š t ě n í , ž e j e j í p a r t n e r a o t e c j e j í h o d í t ě t e j e 

j e j í m u o t c i c h a r a k t e r o v ě v e l m i p o d o b n ý . 

J. K. 

Partnerku si d o t a z o v a n ý v y b í r a l p o d l e v z h l e d u a u v á d í , ž e j e h o p a r t n e r k a s i v y b r a l a j e h o . 

N e u v ě d o m u j e si ž á d n o u s p o j i t o s t v ý b ě r u p a r t n e r k y a o s o b n o s t i j e h o m a t k y . 

E. K. 

D o t a z o v a n á n e v i d í s o u v i s l o s t m e z i v z o r e m j e j í h o o t c e a m a n ž e l a . 

A.N. 

P a r t n e r y d o t a z o v a n é p o j í s o t c e m š i k o v n o s t , p r a c o v i t o s t a č i n o r o d o s t , u v á d í v š a k , ž e t y t o 

M a s t n o s t i c í l e n ě n i k d y n e h l e d a l a . 
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Jaký vliv měl Váš život na SOS dětské vesničce na život dnes? 

J. S. 

Dotazovaná má na život s SOS dětské vesničce Doubí spíše nepříjemné vzpomínky. Uvádí, že 

kdyby mohla vrátit rozhodnutí rodičů, udělala by to. Jediné ovlivnění si uvědomuje na chvíli, 

kdy vybírala jméno pro svého potomka a nechtěla užít žádné ze jmen sourozenců. 
J. K. 

Dotazovaný jako klad vnímá, že díky životu na vesničce získal snadněji byt ve chvíli, kdy 

zakládal vlastní rodinu. 

E. K. 

Myslím si, že to hodně ovlivnilo můj názor na svět. Nevím, jak to vyjádřit, ale myslím si, že 

tak nějak to sociální chování lidí vzájemně se к sobě. Takovej něj akej ten názor, že pomáhat 

jo, ale do určitý míry. Měla jsem možnost to vše vnímat nejen z pozice dítěte, ale i jako rodiče, 

protože jsme se s mamkou hodně sblížily a ona mi umožnila nahlédnout i do její situace. 

Nečinilo mi problém se o někoho starat. " 

A. N. 

» Vesnička jako taková si myslim, že byla úžasná a já na ní ráda vzpomínám, protože tam to 

bio takové gheto, od toho Doubí oddělený, kde se fakt lítalo mezi barákama, hrálo strašně 

her, nebo sme lítali nahoru na Třešňovku. Všechny maminky byly tety, takže si věděla, že když 

něco bude, tak se to těm mámám stejně donese. Starší holky třeba hrály na kytaru a zpívalo 
Se> bývaly tam dětské dny, jezdilo se na vodu, takže jako já si myslim, že jsem díky vesničce 

Prožila hezký dětství. Já si nestěžuju a hlavně si myslim, že speciálně pro mě si uvědomuji 

Jedno velké plus, že jsem se naučila přizpůsobit a vyjít víc lidma, protože sis musela.. Ne že se, 

'náš jednoho sourozence, kterej tě štve, tak si zalezeš, tím, že nás bylo víc, tak vznikla taková 
ta sounáležitost a já si dodneška ještě hrozně živě pamatujujednu scénu, kterou mám taky fakt 

tady (ukazuje na srdce - pozn. autorky). Tenkrát jsme s nevlastní sestrou nějak blbly, to bylo 
Zezačátku, když tam nebyla dlouho, ale nebylo to úplně první dny. A nějak jsme něco dělaly a 

něco se stalo, já už nevim co a já jsem to šla říct mamce, protože jsem na to byla zvyklá. Když 

jsem pak přišla zpátky a ona se na mě tak podívala a řekla: „ Ty si žalovala, jo? " A to bylo 

techno. Já si pamatuju totiž ten pocit, kdy jsem na ní koukala a v první chvíli nechápala, co 

jsem udělala špatně, protože jsem to brala automaticky. Ona to tenkrát řekla s takovým 
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opovržením, že mě to fakt zarazilo." Dotazovaná tímto naznačovala odlišnost dětí 

vychovávaných v dětských domovech a v rodinách. 

„Děti z normálních rodin maj to umetený víc, všechno je takový: „.. to víš, že jo..", kdežto 

v tolika dětech to nejde. A tím, že naši si myslím, že ty rozdíly fakt nedělali, tak si se s tím 

musela prostě nějak poprat. A vyjít s tim. Vyjít s tim kolektivem, jako s tim davem. A řekla 

bych, že tohle to, ono to teda bude i povaze celkově, to nebude jenom získaný na vesničce, ale 

že sem nikdy neměla problém přijít do novýho kolektivu a nějak se tam zapojit. 

I to, že jsme museli víc pomáhat doma, starat se o ty malý děcka, koupat, pomáhat mamce, tak 

věřim, že je to takový to těžce na cvičišti, lehce v boji. I když jsme se těžce neměli, že jsme na 

ten život byli jinak připraveni. " 
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5.6.5 Děti v pěstounské péči rodičů pěstounů / matky pěstounky v SOS dětské vesničce Doubí 

F. N. L. N. E. P. J. B. I. L. M. L. J. C. J. M. I. N. S. M. 

Pohlaví muž žena žena žena žena žena muž žena žena muž 

Vzdělání SOU - tesař 
S O U -

prodavač 
S O U -

přadlena 
S O U -

prodavač 
S O U -
včelař 

ZŠ 
S O U -

kuchař/číšník 
V S -

psychologie SŠ ZŠ 

Rodinný stav ženatý vdaná vdaná vdaná rozvedená vdaná ženatý svobodná svobodná rozvedený 

Počet dětí 2 2 2 2 3 2 2 žádné žádné žádné 

Příchod do DV 13 let 11 let 10 let 5 let 4 roky asi 2 
roky 9 let 2 roky 3 roky 2 roky 

Počet biol. 
souroz. v SOS D V 

1 2 1 1 1 žádní 2 žádní 1 žádni 

Počet souroz. 
v SOS DV 9 13 9 11 9 14 9 10 9 9 

Souhlas s 
příchodem do DV ano spíše ne ano / / / neví / / / 

Kontakt s rodiči ano ano ano ano ne ne ne ano občas spíše ne 

Kontakt se 
souroz. příležitostně příležitostně příležitostné příležitostně s 1 ano spíš ne ne příležitostně spíše ne výjimečně 

Děti v pěstounské péči 1 
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Princip hodnocení osob, které vyrostly v pěstounské péči v SOS dětské vesničce je stejný, 

jako u předchozí kapitoly. Ve vzorku deseti respondentů je sedm žen a tři muži ve věku 28 -

45 let. Pouze jeden z respondentů této kategorie dokončil vysokoškolské vzdělání, jeden 

respondent má maturitu na střední škole, šest respondentů se vyučilo na různých SOU bez 

maturity a dva respondenti dokončili pouze základní vzdělání. Šest respondentů žije ve 

svazku manželském, dva jsou rozvedení a dva stále svobodní. Šest respondentů má po dvou 

potomcích, jeden má tři potomky, přičemž je jeden nevlastní a další tři jsou zatím bezdětní. 

Zhruba polovina respondentů má stálý kontakt s rodiči pěstouny / matkou pěstounkou a 

sourozenci, ostatní se s rodinou kontaktují výjimečně nebo vůbec. 

Pro lepší pochopení řádku „Souhlas s příchodem do DV" ve výše uvedené tabulce uvádím 

vysvětlení. Dotaz byl směřovaný k tomu, zda si respondenti vybavují položení otázky, jestli 

chtějí být v pěstounské péči matky pšstounky / rodičů pěstounů v SOS dětské vesničce, či 

nikoliv. U respondentů, jejichž kolonka je vyškrtnuta byla otázka nemístná, jelikož do SOS 

dětské vesničky přišli ve věku, kdy těžko mohli souhlasit či nesouhlasit, a to ve věku od dvou 

do pěti let. 

5.6.6 Vnímání základních pilířů SOS dětské vesničky dětaii v pěstounské 

péči 

V Předchozí kapitole jsem nastínila pohled biologických potomků rodičů pěstounů v SOS 

dětské vesničce na naplnění čtyř pilířů, jakožto základní myšlenky SOS dětské vesničky. 

V této kapitole hodnotím totéž z pohledu dětí v pěstounské péči rodičů pěstounů / matky 

Pěstounky. 

Doslovná transkripce odpovědí všech dotazovaných je opět uvedená kurzívou v uvozovkách. 

P.N. 

matka 

Dotazovaný byl rád, že má oba rodiče, považoval to za privilegium. Uvádí, že mu rozhodně 

Zabezpečili pocit lásky, bezpečí a jistoty, kterou potřeboval. 
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2.sourozenci 

Povahově je dotazovaný velmi flexibilní, vážil si toho, že mohl vyrůstat v úplné rodině, proto 

nikdy nevnímal rozdíl mezi sebou a ostatními sourozenci. Uvědomuje si okamžiky, kdy 

rodiče pěstouni (především matka pěstounka) protěžovali vlastní dítě, což ale nevnímá jako 

křivdu. Toto chování však chápe, a dle jeho slov toto chápal i v dětství. Na sourozence nikdy 

nežárlil. 

3- dům 

Dotazovaný byl rád, že má svůj pokoj, kam si mohl dát své věci tak, jak si přál on sám, což 
v dětském domově neměl a nemohl. Dům považoval za domov díky rodičům a uvádí, že pro 

něj nebylo důležité kde a v čem žije, ale s kým žije. 

vesnička 

Dotazovaný vyrůstal v dětském domově a proto pro něj vesnička byla přínosem hlavně v tom, 

že všude kolem bylo mnoho dětí. Uvádí, že by pro něj bylo daleko obtížnější jít do pěstounské 

Péče do rodiny bez dětí. 

L. N. 

matka 
Dotazovaná uvádí, že vztah к matce navazovala postupně, vzhledem k tomu, že do její péče 

Přišla až v jedenácti letech. Matka jí zajistila vše, co potřebovala a jejich vztah je dodnes 

skvělý. Matka je pro ní synonymum lásky, bezpečí i jistoty. 

2-sourozenci 

sourozence nikdy nežárlila. Nevnímala, že by matka mezi nimi dělala rozdíly. S větším 

Počtem sourozenců neměla problém, sama vyrůstala v rodině o pěti členech. 

Dobrý vztah navázala s mladšími, či věkově podobnými sourozenci, se staršími se příliš 

nestýká. 
3- dům 
T ento pilíř dotazovaná n e v n í m á jako vůbec nic důležitého v jejím životě. 
4- vesnička 
D*es vesničku vnímá jako „леса co pomáhá", v dětství pro ní neznamenala nic podstatného. 
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E. P. 

1. matka 

Vztah k matce navazovala dlouho a v průběhu doby strávené na vesničce s matkou měla velké 

konflikty. Uvádí, že ji neměla ráda a vztah к sobě našly až nedávno. Od matky necítila lásku, 

kterou potřebovala, proto pro ní byl velmi důležitý otec, u kterého měla zastání. 

2. sourozenci 

Sourozenecké vztahy vnímá jako komplikované. Cítila protěžování biologických děti a brala 

jej jako křivdu na svou osobu. Uvádí, že z tohoto důvodu byla raději v dětském domově, kde 

si všechny děti byly rovny. 

3. dům 

Nebyl pro dotazovanou ničím podstatným. Je spíše emocionálně zaměřená, nepamatuje si 

materiálno, ale pocity. 

4. vesnička 

Život na vesničce, mezi spoustou dětí byl příjemný. Byla na to zvyklá z dětského domova, ale 

vesničku vůbec nevnímala jako instituci. 

J. B. 

E matka 

Do pěstounské péče přišla velmi brzy, proto uvádí, že si na rozvoj vztahu s matkou 

nevzpomíná. Tvrdí, že vplula automatickyLásku, bezpečí i jistotu u rodičů pěstounů 

měla. Uvádí, že vše je velmi přirozené, není se nad čím zamýšlet. 

2- sourozenci 

Na sourozence nikdy nežárlila, neměla potřebu soupeřit. Sourozenci jsou pro ní „velká 

banda". Rozdíl mezi běžnou domácností a jejich domácností vidí pouze v tom, že jejich 
r°dina byla početnější, 

dům 
Ďům byl pro ní domovem, kam se mohla vracet. Dával jí pocit bezpečí. 

vesnička 

-Prostě byla, já nevím, co k tomu mám říct.. " 
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I. L. 

1. matka 

Na Otázku, co pro ní znamenala matka pěstounka odpovídá dvojmo. Matky pčstounky mela 

dví. Jedna Jí lásku, bezpečí ani jistotu nedala, dmhá ano. Za stéžejní osobu v jejím M 

však považuje otce pěstouna. 

2. sourozenci 
u- ostrou se kterou ale neměla príliš dobry vztah. Měla možnost vyrůstat se svou biologickou sestrou, se мепш 

, - ' * v ^«tnnnek к sobě a ostatním dětem v pěstounské péči, ale Nevnímala rozdíl v chovám matek pestouneK k sooe d им 

* м hinlopické dcery druhé matky pěstounky, kterou více nechce vzpomíná na určitou protekci biologické aceiy 

specifikovat. 

3. dům , . 

Dům byl pro dotazovanou útočištěm, kde se cítila v bezpečí. Mčla svůj prostor, kam se mohla 

schovat a zároveň vždy byl nikdo okolo, takže se ntkdy necítila osamocena. 

4. vesnička , , , , 

Jako instituci začala vesničku vnímat a t ve škole. Nikdy se nestydčla za to, odkud pochaz, 

Naopak uvádí, i e byla hrdá, p r o t o * dčti z vesničky všichni chválili, jeltko* se umčly chovat 
v kolektivu, spolupracovat. 

M. L. 

I • matka , .... 
ь , xi o v dětem žádný vztah. Rodiče pěstouni, jenž ji nahradili, první matka pěstounka nemela k dětem zauny 

dotazované dali vše potřebné - lásku, bezpečí, jistotu, zázemí. 

Nejvíce si cenila faktu, že bude mít otce - ostatní měli J e n " maminku. Navíc se otec pěstoun 

dětem velmi věnoval, proto ho uvádí jako velmi podstatnou bytost ve svém živote. 

2- sourozenci , . 

Na sourozence ntkdy n e s l i l a . S biologickou dcerou pěstounského pant - — 
ale tolerovaly se". 

P ľ " , . t - я e x t e r i é r domu. K domu měla vřelý vztah, který jí zůstal 
Podrobně vzpomíná na intener a extener aomu 

- u -vi ieií domov je v mnoha ohledem podobny stylu, dodnes. Shodou okolností mohu h a , ze její aomov j 
v jakém byl postavený dům v Doubí, 

vesnička 
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Dotazovaná uvádí, že vesnička fungovala dobře, zvlášť, co se volnočasových aktivit týče. 

Vzpomíná i na odborné zázemí, na jednotlivce, kteří zde pracovali. Podstatným názorem 

dotazované je, že vedení SOS dětských vesniček špatně snášelo manželské páry, jakožto 

pěstouny, jelikož nepotřebovaly zázemí, které jim vesnička vytvářela - nepotřebovaly 

údržbáře, psychologa (matka si raději zašla do pedagogicko psychologické poradny) apod. 

J. C. 
1. matka 

Rodiče pěstouni pro něj byli vzorem, mnoho ho naučili, poskytli zázemí, lásku, pocit bezpečí 

a jistoty. Fakt, že má rodiče, kteří se o něj chtějí starat vnímal pozitivně a pozitivně k nim 

Proto i přistupoval. 

2. sourozenci 

Na sourozence nikdy nežárlil, naopak vzpomíná na příjemné chvíle. Kromě svých 

biologických sourozenců se však s nevlastními nestýká. Jako důvod uvádí, že jsou v různých 

vrstvách společnosti a on nemá potřebu se s těmi, co spadli někam, kde on být nechce, vídat. 

3. dům 

Na dům vzpomíná rád. Především na dílnu, ve které trávil chvíle s otcem, na jídelnu a jiné 

Prostory, kde se scházela celá rodina, 

vesnička 

Nevnímal ji jako něco zvláštního. Vyrostl částečně jako dítě ulice, posléze v dětském 

domově, proto svůj pobyt tam vnímal spíše jako privilegium. 

J. M. 

1 • matka 

Matka pěstounka jí zcela zajistila pocit lásky, bezpečí a jistoty. Podporovala ji ve všem, co 

chtěla, v čem byla úspěšná. Dotazovaná nikdy nevnímala absenci mužského vzoru, 

sourozenci 

Sourozence nevnímala jako konkurenty. Matka pěstounka neměla své vlastní děti. 

dům 
Domov pro dotazovanou tvořila rodina a pocit, že někam patří. Dům pro ni byl a je důležitým. 

Odstěhování se z domu nesla velmi těžko. 
4 ' vesnička 
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Dnes ji bere jako ins t i tuc i , jelikož tam pracuje jako psycholog. V dětství to byl domov. 

I. N. 

1. matka 

Dotazovaná považuje rodinné zázemí, které jí rodiče pěstouni vytvořili za přiměřené. Matku 

pěstounku vnímá jako generála, který má hlavní slovo, otce pěstouna jako někoho, kdo 

vydělává peníze a když už něco řekne, pak to platí. 

2.sourozenci 

Na sourozence žárlila. Na starší, protože jezdili na výlety, na mladší sestru protože byla 

benjamínek rodiny. Uvádí, že jejím povahovým rysem je, že vyžaduje pozornost, proto tolik 

žárlivosti i v dětství. 
3. dům 

Dotazovaná vzpomíná na interiér, na společné obědy a večeře, oslavy. 

4. vesnička 

Vesnička je pro ní místem, kde probíhala její socializace. 

5. M. 

1. matka 

První matka pěstounka děti zanedbávala a dotazovaného i fyzicky trestala, proto na ní 

nevzpomíná rád. Pěstounský pár, jemuž byl svěřen s ostatními sourozenci do péče byl pro něj 

°ázou lásky, bezpečí a jistoty. 
2- sourozenci 

Na sourozence nikdy nežárlil. Nej kvalitnější měl vztah s nevlastní sestrou, se kterou si byli 

Povahově velmi podobní. S ostatními vycházel. 

3- dům 
0 ů m byl domovem, kde se scházela rodina. 

4- vesnička 

si myslím, že sem tam prožil hezký dětství. V tý době, kdy sem tam byl to prostě mělo., že 

to bylo prostě fajn. Tam to prostě žilo. Tam prostě byly děcka venku a myslím si, že tam ta 

byla docela dost, byla dobrá, prostě. Ty děcka mezi sebou hodně komunikovaly, prostě 
Sem spolu pořád hrály nějaké hry. 
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5.6.7 Vyhodnocení výpovědí dětí v pěstounské péči 

Prvním pilířem základní myšlenky SOS dětských vesniček je matka pěstounka. 

V odpovědích jen těžko hledáme společné mechanismy, přesto lze říci, že matka pěstounka / 

rodiče pěstouni byli pro dotazované zdrojem jakési jistoty, ve většině případů i lásky a 

podpory. U poloviny respondentů, kteří vyrostli v pěstounské péči rodičů pěstounů je vždy 

velmi podstatná i postava otce, jakožto autority. Respondenti vnímali otce pěstouna většinou 

jako „bonus" oproti jiným dětem v SOS dětské vesničce. 

Druhý pilíř - sourozenci - vnímají téměř všichni respondenti jako pozitivum. Značná část 

z nich vyrostla v dětském domově, proto neměli problém s vyšším počtem sourozenců 

v rodině, případně jim to naopak připadalo přirozené a příjemnější, než možná opačná 

varianta. Ve dvou pětinách případů se vyskytla žárlivost, a to především na biologické děti 

rodičů pěstounů. 

Dům, jakožto třetí pilíř SOS dětských vesniček má být domovem pěstounské rodiny, se svou 

vlastní atmosférou, rytmem a běžnou rutinou, což pro každého z dotazovaných také byl. 

Většina uvedla, že domov z tohoto domu vytvořili právě rodiče pěstouni / matka pěstounka. 

Pakt, že SOS rodiny žily pohromadě v podpůrném prostředí vesničky, kde si děti mohly 

bezpečně hrát a navazovat přátelství, jakožto naplnění čtvrtého pilíře základní myšlenky SOS 

dětské vesničky, vnímá většina respondentů pozitivně. Uvádí, že vesnička fungovala dobře, 

děti měly zorganizovanou zábavu a prožili dobré dětství. 

5.6.8 Doplňující otázky 

Jaký byl vliv rodičů pěstounů/matky pčstounky v SOS dětské vesničce Doubí na výběr 

Partnera? 

P. N. 

Nemyslím si, že to mělo nějaký vliv. Já sem si vybral partnerku a bylo mi jedno, jestli je 
г vesničky nebo ne (jeho manželka rovněž vyrostla v dětské SOS vesničce a tito dva jsou 

Zároveň jediným manželským párem tvořeným dvěma dětmi z pěstounské péče v SOS dětské 
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vesničce v Doubí - pozn. autorky).. Byla čistotná, upravená, hodná, tak jsme se vzali a 

v jedenadvaceti byla svatba. A jsme spolu už sedmnáct let" 

L. N. 

S matkou o výběru partnera mluvila. Uvádí, že ne víc, než v jakékoli jiné rodině. Manžela si 

vybrala, protože byl zábavný a protože se j í líbil. 

E. P. 

Uvědomuje si shodu mezi pěstounským otcem a manželem, a to především v jejich 

spravedlnosti, tolerantnosti a nekonfliktnosti. 

J. B. 

Dotazovaná vnímá podobnost mezi otcem a manželem a přijímá ji jako pozitivní věc. 

I.L. 

Otec ji v životě, dle jejích slov, velmi ovlivnil, ale neuvědomuje si shodu mezi jím a jejími 

Partnery v životě. 

M. L. 

Dotazovaná na tuto otázku neumí odpovědět. Otec byl pro ní důležitý, ale spojitost mezi ním 

a výběrem partnera nevidí. 

J . c . 

rodiče mu ukázali, jak má vypadat vztah - hledal ženu, která se bude umět postarat o rodinu, 

bude mít ráda děti. Neuvědomuje si však přímou spojitost mezi výchovou ve vesničce a 
výběrem partnerky. 

J . M. 

Dotazovaná uvádí, že hledá hlavně inteligentního, hodného muže. Neví, zda na její výběr má 

vliv výchova matky pěstounky, či nikoliv. 
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I. N. 

Dotazovaná je homosexuálně orientovaná. Uvádí, že u partnerky hledá rozhodnost a vůdčí 

schopnosti, tedy vlastnosti podobné vlastnostem matky. V současnosti žije s partnerkou 

v Anglii, kde obě pracují a uvažuje o založení rodiny. 

s. M. 
Dotazovaný si neuvědomuje vliv rodiny na výběr partnera. 

Jaký vliv měl Váš život v SOS dětské vesničce na život dnes? 

F. N. 

»Počínaje chování к lidem, počínaje vzdělám, ač je to v uvozovkách jenom to střední, 

Počínaje tím, jak se stavim к práci. Nevím přesně jestli i to, jak se chovám, jak sem v rodině. 

Myslim si, že něco člověk musí mít něco v sobě. A že by mi vůbec děckej domov nic nedal, to 
zase mus im, to bych lhal. Taky určitě to chování se projevilo určitě z toho děckýho domova.. 

4le věčinu z toho co mám mam od mamky a taťky. Protože oni se nám mohli víc věnovat. 

Myslim si, že do toho života teď jakej sem a já osobně si myslim, že nejsem špatnej člověk, mi 

'o hodně dalo." 

L. N. 

"Díky mamince vím, jak správně žít. Já jí za to obdivuju, protože já teď mám dvě děti a 

Prostě mám toho plný zuby. Myslim si, že je to strašně těžký vychovávat a prostě manželství a 
výchova je pro mě to nej těžší v životě, co sem poznala. A určitě je to její zásluha. " 

••Měla sem pěkný dětství, protože z tý původní rodiny si myslím, že to tam moc nefungovalo. 

Nemůžu říct, že jako vesnička, spíš jako maminka mi dala hodně. Hlavně do toho života si 

Myslím. " 

'Podle mě, jsem díky tomu, čím jsem si prošla, taková obrněná. Že prostě jsem taková 

Střílená. 
Jen tak něco mě neporazí. Všechno špatné je к něčemu dobré. Já snáším i kritiku, 
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protože já se z toho hrozně ráda ponaučím, protože chci být pořád dobrá a pořád se 

zdokonalovat. Takže mě kritika nevadí." 

J. B. 

n Já to tak nějak jako nevnímám jakože by to bylo., prostě, jsme byli doma s našima a se 

sourozencema, jo, a pak člověk dospěje, založí si rodinu.. Jako v každé jiné rodině. 

Rodiče mě naučili tak nějak ty základní body a když už mám svojí rodinu, tak určitý věci 

dělám tak, jak jsem byla zvyklá se svýma rodičema. " 

I. L. 

Uvědomuje si, že jako jedna z mála dětí na SOS dětské vesničce měla otce a viděla soužití 

dvou dospělých lidí. Proto uvádí, že před vstupem do manželství „věděla do čeho jde". 

V dětském domově jsou podle jejích slov děti ochuzené o základ do života. Naopak ji na to 

rodiče připravili. 

M L. 

Rodiče ji naučili praktickému životu. Život na vesničce nepovažuje za ničím výjimečný, proti 

ostatním, aleje velmi ráda, že se dostala do pěstounské péče v SOS dětské vesničce. Jak sama 

uvádí, její biologická sestra, která ji vyhledala před rokem, žila v pěstounské péči v rodině 

běžně začleněné do společnosti a měla daleko složitější život, než dotazovaná vychovaná 
v SOS dětské vesničce. 

J . c . 

>&ěti, který vyrůstají v děcký vesničce, se už nedaj vo tolik ovlivnit, nebo to, že ty děti většinou 
v sobě prostě už maj svoje rodiče, který prostě to., takže až ta výchova v tý vesničce je natolik 
neovlivní, protože když se seknete, že jo, že prostě nechci, nebo prostě to, takže na vesničce, 

když bylo problémový dítě, tak se prostě dalo do jiný rodiny, nebo se dalo zpátky do děckýho 

domova, že jo. Takže on člověk mezi tady tim přemýšlí, i když já sem tak nepřemýšlel, že když 

člověk nechce, tak prostě nikdo s nim nic neudělá. Ať je to vlastní matka, nebo pěstounka, 
tc*kže potom je to složitý ale říkám, třeba z toho hlediska na tý vesničce, tak jako že bylo víc 
tQn* tý svobody. A když sem chtěl, a já sem chtěl, tak sem zapadlГ 
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,Já si pamatuji, když sme měli ten douhatánskej stůl, že sme všichni tam seděli na tu večeři. 

Že sem všichni to., tam seděli., dneska se všichni někde honí, někde se ztrácí. Tam vždycky 

byla ta rodina hodně dohromady. " 

J. M. 

Pobyt na vesničce ji nasměroval к její profesi. Psychologii se rozhodla studovat, protože 

chtěla pracovat v SOS dětské vesničce, což sejí dnes splnilo 

I. N. 

Dle svých slov je dotazovaná „generálkou po mamce". Uvádí, že oproti jiným lidem má 

navrch díky zkušenostem, které nabyla. Tyto zkušenosti však více nerozvádí. 

S. M. 

»Všechno zanechává vliv. Ve mě zanechali asi to, že se ze mě nestal žádnej sírg. Když 
vememe, já nevim, třeba., já to asi nepřirovnám к nikomu, ale и některejch dětí, který byly na 

vesničce jsou problémový, že jo. Já si myslím, že u nás se to prostě nestalo. Už jenom proto, 

že to s náma dokázali, že se to snažili nějak řešit." 
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6.2 Případová studie 1 

6.1 Metodologie případové studie 

V této kapitole se budu věnovat metodologickému postupu při sběru a zpracování 

následujících dat využitých v diplomové práci. Popisuji zde přípravu a průběh rozhovoru pro 

případovou studii. Také zde uvedu zdůvodnění výběru respondentů pro tuto studii. 

6.1.1 Metody získání a zpracování dat 

Pro případovou studii jsem použila metodu osobního rozhovoru. Data byla získána 

Prostřednictvím rozhovoru pomocí návodu, čímž jsem si pomohla к udržení zaměření 

rozhovoru, ale zároveň dovolila dotazovanému uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti. 

Návod je к nahlédnutí v Příloze č. 2. 

Téměř všechny rozhovory probíhaly ve vlastním prostředí dotazovaných, především v jejich 

domovech, případně domovech jejich biologických či pěstounských rodičů. Vzhledem délce 

některých rozhovorů jsem zvolila variantu interpretace získaných informací, s občasnou citací 

těžko interpretovatelných myšlenek, nebo názorů natolik osobních, že by jejich interpretací 

došlo ke ztrátě autenticity ve výpovědi dotazovaných. Všechny citace jsou v textu označené 

kurzívou v uvozovkách. 

Rozhovory jsou strukturovány vždy stejně, a to na část úvodní, kde představuji dotazované v 

Jednotlivých bodech (pohlaví, ročník narození, počet dětí atd.), část věnující se době před 

Přijetím / příchodem do SOS dětské vesničky Doubí, období života v SOS dětské vesničce 

Doubí a času po odchodu z dětské SOS vesničky Doubí. 

^ rozhovorech pátrám především po vzpomínkách dotazovaných jedinců, jejich vztahu к 

•natce pěstounce, případně rodičům pěstounům, jejich vztazích s biologickými i nevlastními 
s°urozenci, jejich názoru na fungování SOS dětské vesničky a principu čtyř pilířů (matka, 
s°Urozenci, dům, vesnička), na kterých SOS dětské vesničky stojí. 
V závěru hodnotím rozhovor jako celek ze svého pohledu. Jeho domlouvání, realizaci, 

Prostředí a atmosféru, ve kterých rozhovor probíhal. Tato část je subjektivní, vyjadřuji pouze 
svůj 

názor na věc. 
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6.1.2 Respondenti 

Výběr těchto pěti respondentů jsem provedla za pomocí jedné z matek pěstounek v důchodu, 

a to tak, abych docílila co nejrozličnějšího zkoumaného vzorku. Se všemi respondenty jsem 

navázala bližší vztah a od všech bez větších problémů získala souhlas к podrobnějšímu 

zkoumání jejich životů. 

Zdůvodnění výběru právě těchto respondentů uvádím z závěrečném slovu na konci každého 

rozhovoru. 

6.1.3 Průběh studie 

Po vytvoření návodu pro tento rozhovor jsem navázala kontakt s jednotlivými respondenty, 

vysvětlila jim svůj záměr a požádala o schůzku, během níž se měl rozhovor uskutečnit. 

Každému respondentovi jsem ukázala osnovu rozhovoru, probrala s ním, z jakého důvodu se 

zabývám právě těmito otázkami a poukázala na anonymitu výsledku rozhovoru. 

Přesnější popis průběhu a atmosféry během jednotlivých rozhovorů uvádím v závěru každého 

z rozhovorů. 
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6.2 Případová studie 1 

Pohlaví: 

Ročník: 

Vzdělání: 

Bydliště: 

žena 

1966 

výuční list - včelař 

Nej dek 

rozvedená 

2 děti vlastní - syn - v 10-ti letech zemřel na leukémii 

Rodinný stav: 

Počet dětí: 

- dcera - 17 let, studuje obor kuchař/číšník na SOU v KV 

1 nevlastní dcera - 25 let (dcera biologické sestry dotazované) 

Pobyt na vesničce: od 4 do 19 let 

2 života před pobytem na SOS dětské vesničce si nepamatuje vůbec nic. Veškeré informace 
vyčetla z materiálů, které si mohla vyžádat a vyžádala po odchodu z SOS dětské vesničky. 

Díky těmto materiálům ví, že před příchodem na SOS dětskou vesničku byla v péči matky, 

která zanedbávala péči o ní i její sestru - dvojče. Několikrát se společně se sestrou dostaly do 

dětského domova, posléze zpět do péče matky, která o ně jevila zájem. Vždy neúspěšně, proto 
ЬУ1о vydáno rozhodnutí o jejich odchodu do SOS dětské vesničky. 

£ivot ve vesničce 
PfVní vzpomínka na SOS dětskou vesničku je příjezd do SOS dětské vesničky v Doubí 
г dětského domova v okolí Prahy. Jediné, co si pamatuje je, že po příjezdu do SOS dětské 
Vesničky Doubí vyplazovala na děti, které se sběhly kolem auta, jazyk. Těšila se na maminku, 
a l e nevěděla co ji čeká a měla strach. 

Výchova : matkou pěstounkou od 4-10 let 

dočasnými pěstouny od 10-11 let 

pěstounským párem od 11-19 let 

Počet biologických sourozenců na vesničce: 1 - sestra (dvojče) 

Počet sourozenců v pěstounské rodině: 9 sourozenců 

£ivot před vesničkou 
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Na první pěstounku nevzpomíná ráda - dle jejích slov jí a sourozence „řezala jak žito". V její 

péči byla až do desíti let, kdy byla péče o ní a ostatní sourozence vystřídána náhradní tetou. 

Od jedenácti let přešla do pěstounské péče manželského páru, ve které byla až do devatenácti 

let. 

První matka pěstounka odešla, dle jejích slov, z důvodu svého těhotenství. Na fakt, že děti 

fyzicky nepřiměřeně trestala se nikdy nepřišlo. 

Až v průběhu delšího rozhovoru se dozvídám, že dotazovaná na vesničku přijela se svou 

biologickou sestrou - dvojčetem. 

Dotazovaná vyrůstala společně se svou sestrou od čtyř dodeseti let v rodině o osmi dětech, 

z nichž polovina byla již starší patnácti let, většinou v učení, doma tedy fakticky bylo kolem 

čtyř až pěti dětí. První pěstounku nikdy neoslovovala „mami", ale „této". Dokud byla ona a 

ostatní sourozenci malými dětmi přijímali veškeré fyzické tresty jako zasloužené, jako součást 

výchovy. Bylo to „normální". Toto chování jim začalo vadit až později. Nikdo se však nikdy 

nikomu nesvěřil, nevěděli komu a kam. Pěstounku začali postupem času nenávidět. 

Jeden ze základních pilířů - matka - v tomto kontextu nefungoval, jelikož tehdejší matka 

Pěstounka nedala svým svěřencům lásku, jistotu ani pocit bezpečí. 

Další pěstouni, kteří měli děti v péči zhruba rok, dle slov dotaznované „vcelku šli" a za 

nejkvalitnější považuje poslední manželský pár, který jí dovedl až do dospělosti (resp. do 

devatenácti let, kdy z SOS dětské vesničky odešla). Dotazovaná si nejvíce cenila toho, že 

bude mít otce, protože „mámu měli na vesničce všichni". Těmto pěstounům již říkala „mami" 
a Jati". Vážila si toho, že se matka pěstounka se starala o domácnost a otec pěstoun se 

věnoval dětem - chodili na houby, jezdili na výlety atd. Na léta strávená s těmito pěstouny 

vzpomíná velmi ráda. Otec pěstoun zemřel, když jí bylo čtrnáct let, což považuje za tragédii, 

zvlášť pro matku pěstounku. Ta své rozhodnutí vychovávat děti v pěstounské péči na SOS 

dětské vesničce Doubí učinila i proto, že ve svém manželovi měla podporu, nezbytnou pro 

dobré fungování rodiny, o kterou jeho úmrtím přišla. Proto jí dotazovaná nikdy nevyčítala, 

když se po několika letech rozhodla vesničku opustit, přestože všechny její pěstounské děti 

ještě nenabyly dospělosti. Smrt otce pěstouna si však i vyčítala, měla pocit, že zemřel kvůli 

dětem, kvůli starostem, který s nimi všemi měl. 

Vztahy s nevlastními sourozenci i s biologickou sestrou v době pobytu na SOS dětské 

Vesničce Doubí vnímá jako dobré. Rozdíly mezi sourozenci nevnímala. Všechny děti 
V Pěstounské péči přijímala stejně. Vnímá však rozdíl ve vztahu poslední pěstounky a její 
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biologické dcery (pěstouni mají dvě děti - v době příchodu na SOS dětskou vesničku Doubí 

jim bylo šestnáct a třináct let). Mluví o určité protekci, kterou nechce konkretizovat, ale 

vnímala ji. Neváhá však na otázku, zda od matky pěstounky dostávala kromě zázemí i lásku, 

odpovědět kladně. Vzpomíná na pohlazení, pochvalu i pokárání. Velmi dobrý vztah měla 

s vlastním synem pěstounky. 

Dům vnímala jako hrad se spoustou pokojů, líbilo sej í mít vlastní pokoj. Nerada vzpomíná na 

uklízení. Dům byl pro ní domovem díky pěstounské rodině, ne tolik pro vlastní zázemí. 

Vesničku začala vnímat jako instituci kolem deseti let. Teprve ve škole, přibližně ve čtvrté 

třídě ji začaly docházet rozdíly mezi její rodinou a rodinou spolužáků. К faktu, že je 

„z vesničky" se stavila pozitivně, nestyděla se za to. Vzpomíná na to, že s dětmi ze školy a 

okolí neměla nikdy problémy i na to, že na táborech byly děti z SOS dětské vesničky 

chváleny, protože byly šikovné, schopné kooperace a komunikace. Uvádí, že děti z vesničky 

málokdy chodily mimo území SOS dětské vesničky, protože měly tolik volného prostranství 

na hraní, že neměly potřebu opouštět zázemí SOS dětské vesničky Doubí. 

Téměř všechny kamarády měla v rámci SOS dětské vesničky. Na nejlepší kamarádku si 

nevzpomíná, nejvíce se chodila svěřovat otci pěstounovi. Vzpomíná na rozhovor s rodiči o 

ženství, menstruaci atd. Cení si toho, že o všem mohla mluvit i s otcem. Uvědomuje si, že 
s určitými problémy šla za matkou pěstounkou, s jinými za otcem pěstounem. Její vzpomínky 

Jsou veskrze pozitivní. 

odchodu z SOS dětské vesničky 

N devatenácti letech se vdala, odešla do místa současného bydliště v Nejdku u Karlových 

Varů a do roka měla první dítě. Její biologická sestra rovněž otěhotněla, bohužel vzhledem ke 
Svému životnímu stylu, nebyla schopná se o svou dceru postarat, proto veškerou péči převzala 

Právě dotazovaná, a to až do její dospělosti. Dceru své sestry adoptovala právě díky pocitu, že 

rodina má držet pohromadě, který získala v pěstounské rodině v SOS dětské vesničce. Vnímá 
velký vliv otce pěstouna v jejím životě. Uvědomuje si, že jako jedna z mála dětí na SOS 

dětské vesničce měla otce a viděla soužití dvou dospělých lidí, proto uvádí, že před vstupem 

manželství „věděla do čeho jde". V dětském domově jsou podle jejích slov děti ochuzené o 
2áklad do života. Naopak ji na to rodiče připravili. 
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Ve třiceti letech přišla o prvorozeného syna, který zemřel na leukémii. Uvedla, že to bylo 

velmi těžké, ale narození nejmladší plánované dcery jí pomohlo se s nastalou situací lépe 

vyrovnat. 

S matkou pěstounkou se moc nestýká. Uvádí, že není čas a neví kde bydlí. 

S vlastní sestrou se vůbec nestýká. S jednou z nevlastních sestrer se vidí poměrně často, 

zhruba jednou do měsíce. Se zbytkem spíše výjimečně, ale má s nimi dobrý vztah. Důvodem 

nepravidelného kontaktuje i velký věkový rozdíl mezi jednotlivými sourozenci. 

„Já na to vzpomínám strašně ráda. Já jsem měla pěkné dětství. Vono se říká, že už pak člověk 

na to špatné zapomene, ale já prostě nemůžu říct, že by tam děti strádaly. Ty děti měly 

všechno, co potřebovaly. Já si myslím, že tohleto je dobrá věc, ale aby pro to take něco dělal 

stát. Tady jde o to, že ten stát pro to nedělá skoro nic, protože by měl ty maminky zabezpečit, 

jelikož se o ty děti starají do kolika let, než maj důchodovej věk a co ony potom dostanou. 

Všeho se vzdali, jako naše rodiče a co potom? Nedostali ani bydlení a na starý kolena si 

museli postavit barák?! A hledat si byt? Tak tohleto je vděk od státu? Ať se jde vycpat.. 

Tohleto mě právě mrzí, že ten stát pro ty rodiče, který se tam staraj a vychovaj 20 dětí a oni 

Potom už si další děti vzít nemůžou, protože by to ve svém věku už nezvládli, tak so s nima 
udělají - vykopnou je jak psi. A nedostanou veškerou žádnou podporu od státu, aniž by jim 
stát pomohl koupit byt, kam by mohli hlavu složit. " 

Vlastnost, kterou jí dala výchova pěstounů na SOS dětské vesničce je právě silný pocit 

zodpovědnosti za rodinu, což se ukázalo i tím, když převzala péči o dceru biologické sestry. 

Ta si dle jejích slov vzala z dětství jen to špatné, to dobré nechala být. 

Přes silné vazby na rodinný život se dokázala rozvést. „Život jde dál. Nerozdávěj se jen děti 
z dětské vesničky, že jo. Každej si myslí, že když je to dítě s dětské vesničky, tak je to špatný 

dítě. Vždyť je spousta rozvedenejch manželství a jsou vychovaný v úplně normální rodině a 

kolikrát jsou ještě hůř na tom, jak my. My jsme žili spolu 20 let, pak jsme se rozvedli. Prostě 
to nevyšlo jako v jakékoli jiné rodině. Buď to jde na celej život a nebo to nejde. " 

S,0V0 autorky 

^ealizace tohoto rozhovoru proběhla velmi rychle. Dotazovaná byla ochotná mi zodpovědět 

Příslušné otázky, věnovala mi zhruba hodinu a půl svého času během pracovního týdne, 

rozhovor byl proveden v místě bydliště dotazované. Prostředí bylo útulné a domácké, 
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atmosféra rodiny velmi pozitivní. Dotazované dcera strávila několik chvil během rozhovoru 

posloucháním výpovědi své matky. 

Zpočátku měla dotazovaná strach z diktafonu, který jsem po jejím schválení použila. Bála se 

mluvit, byla nervózní. Postupem času přestala diktafon vnímat a mluvila otevřeně a přímo. 

Z celého rozhovoru jsem měla velmi dobrý pocit a vnuknul mi další témata pro rozšíření mé 

práce. Především v ohledu péče o pěstouny v důchodovém věku. 

Rozhovor s touto ženou jsem se rozhodla publikovat kvůli specifiku adopce dcery biologické 

sestry a jejímu životu jako celku. Bylo mi zatěžko uvěřit, že tato subtilní žena se smyslem pro 

humor a chutí do života, má za sebou ne zcela veselou minulost. Její pohled na život je 

optimistický a na vše, co se v jejím životě odehrálo je schopná nahlédnout jako na zkušenost, 

která posiluje. Váží si všeho ve svém životě, je hrdá na roli babičky potomka své adoptované 

dcery, dobrou matkou své biologické dcery. V tomto ohledu nelze jinak, než potvrdit 

výpověď dotazované a přiznat jí, že pravděpodobně i díky rodičům pěstounům skutečně 

„věděla, do čeho jde". 
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6.2 Případová studie 1 

Pohlaví: 

Ročník: 

Vzdělání: 

Bydliště: 

žena 

1969 

VŠ - FF UK Praha, obor psychologie 

Karlovy Vary 

svobodná 

žádné 

Rodinný stav: 

Počet dětí: 

Pobyt na vesničce: od 2 do 25 let 

Výchova: matkou pěstounkou od 2-25 let 

Počet biologických sourozenců na vesničce: žádní 

Počet sourozenců v pěstounské rodině: 10 sourozenců 

v 

Život před vesničkou 
Z života před nástupem do SOS dětské vesničky v Doubí si příliš nepamatuje, první 

vzpomínky jsou až z období po nastěhování se do vesničky. Informace o své osobě z doby 

Před příchodem na vesničku zná spíše z vyprávění. Její biologická matka se jí vzdala 
v porodnici, protože chtěla svobodu. Na první setkání s matkou pěstounkou si nepamatuje, 

byla příliš malá. Veškeré vzpomínky přichází až z pozdější doby. 

Život ve vesničce 
^ dětství vůbec nevnímala absenci otce, matce pěstounce pomáhala její maminka, děti tedy 

měly babičku a do výchovy se zapojoval i bratr matky pěstounky. Mužský aspekt byl proto 
v dětství patrný. Fakt, že v okolních domech bydlely i děti s rodiči pěstouny brala jako 

zkušenost. Vzpomíná, že jeden otec pěstoun jim doma spravoval poličky, jiný se zase vyznal 
v autech a barvách, ale přiznává, že ji svět manuálních činností příliš nezajímal, jelikož je 

spíše intelektuálně zaměřená. Uvádí, že matka společně s babičkou a strýcem měli na její 
ž i vot velký vliv, protože se odmalička snažili, aby z ní i ze sourozenců „něco bylo". 
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Sourozenecké vztahy nikdy v rodině neřešili jako konkurenční prostředí, matka pěstounka 

nemá biologické děti, tudíž v tomto ohledu nebyl důvod к žárlivosti apod. Se sourozenci se 

pravidelně dvakrát do roka schází, což samo o sobě dosti vypovídá. 

Podstatnější z pohledu dotazované je fakt, že jako jediná z dětí na vesničce v té době byla 

přijata na střední školu, což sebou ale neslo plnění nároků SŠ, které se časově nedaly srovnat 

s časem tráveným přípravou na SOU, které navštěvovala většina z dětí na SOS dětské 

vesničce. Vnímala jakýsi pocit jinakosti, zjistila, že ji nezajímají mnohé z věcí podstatných 

pro její vrstevníky na vesničce. Ačkoli jí to v tu dobu netěšilo, pravděpodobně se to stalo 

odrazovým můstkem pro cestu dále, v tomto případě pro studium na VŠ. 

Domov pro dotazovanou tvořila rodina a pocit, že někam patří. Stěhování se mimo vesničku 

vnímala jako ztrátu domova. Dnes pracuje ve Vesničce jako psycholog. Když se do domu, 

kde vyrůstala vrací pracovně, má pocit, že jde domů. Pocit bezdomovectví po odstěhování se 

matky pěstounky z SOS dětské vesničky jí donutil si koupit vlasmi byt. 

Do prostoru vesničky se ráda vrací i při hlídání neteře a synovce, jelikož je to prostor pro ní 

známý. Vzpomíná na stromy, které pamatuje jako malé, dnes jsou to silné vzrostl stromy. 

Vztahy s vrstevníky byly v podstatě bez problémů. Na základní škole vnímala stigma dítěte 

z SOS vesničky, a to především od učitelů v době, kdy se rozhodovalo o pokračování ve 

studiu - protože byla z vesničky, byl předpoklad, že nemá dostatečné schopnosti zvládnout 

střední školu a matka pěstounka si musela prosadit, že dcera na střední školu půjde. Během 

střední školy (zdravotní sestra) neměla s vrstevníky problém. Dle jejích slov sice byla za 

»exota" s deseti sourozenci, ale nikdo jí za to neodsuzoval. Dobře se učila a i proto neměla 

s ostatními problém. Po střední škole odešla do Prahy studovat VŠ. 

odchodu z SOS dětské vesničky 

V osmnácti letech odešla dotazovaná do Prahy, jelikož byla přijata do dálkové formy studia 
Па VŠ. V Praze bydlela a pracovala v Motole jako dětská sestra. Po třech letech studia, v roce 

1990, dostala jako ostatní studenti šanci přejít na obor a formu studia, jakou chtěla, začala 
t edy studovat psychologii na FF UK. Po dokončení studia se vrátila do SOS dětské vesničky, 

^de zůstala ještě rok, pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. Potřebu vlastního 

^zemí naplnila dotazovaná koupí vlastního bytu, potřebu rodiny jí naplňuje množství neteří a 

synovců. Dotazovaná však uvádí, že nejtěžší bylo právě získání vlastního bydlení a postavení 
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se na vlastní nohy. S prací problémy nikdy neměla, vždy si dokázala najít takovou práci, 

jakou chtěla. 

S matkou pěstounkou se stýká jedenkrát týdně, se sourozenci jeden až dvakrát do roka, 

protože je dělí velká vzdálenost, ale jsou v telefonickém kontaktu. 

Pobyt na vesničce ji nasměroval к její profesi. Psychologii šla studovat, protože chtěla 

pracovat v SOS dětské vesničce, což se jí dnes splnilo. Uvádí, že měla spokojené dětství, 

měla maminku, babičku, strýce a nechybělo jí nic. Matka jí dala zázemí, lásku, vzdělání, 

dobrá startovní pozice pro život, přípravu pro povolání. Měla rodinu, která žije a drží 

Pohromadě. 

Biologické rodiče vyhledala, s matkou se setkala a dle jejích slov bylo poprvé a naposledy. 

Biologický otec zemřel předtím, než se rozhodla se s nimi setkat. 

Slovo autorky 

Zrealizovat tento rozhovor bylo poněkud komplikovanější, než u mnohých dalších. O 

dotazované jsem toho příliš nevěděla, jelikož pochází z rodiny, se kterou jsem neměla žádný 

kontakt. Fakt, že jako jediná z dětí z doby, které se v práci věnuji, vystudovala vysokou školu, 

byl pro mě však natolik zajímavý, že jsem investovala větší úsilí do získání kontaktu na její 

°sobu. Navíc upozorňuji, že se jedná o jednu ze dvou osob v celém mém výzkumu, které 
vyrûstala s matkou pěstounkou, nikoli pěstounským párem. 

Dotazovaná byla velmi milá a ochotná zodpovědět veškeré mé dotazy. Měla připravené 

stručné odpovědi v osnově rozhovoru, který jsem jí předem poslala. Schůzka se konala v její 

kanceláři v budově polikliniky v Karlových Varech, kde provozuje psychologickou praxi, a to 

Ve večerních hodinách. Atmosféra během rozhovoru byla příjemná a přátelská. Rozhovoru 
nebyla přítomna třetí osoba. 
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6.2 Případová studie 1 

Pohlaví: žena 

Ročník: 1969 

Vzdělání: výuční list - přadlena 

Bydliště: Karlovy Vary 

Rodinný stav: vdaná 

Počet dětí: 2 děti vlastní - osmiletá a pětiměsíční dcera 

Pobyt na vesničce: od 10 do 23 let 

Výchova: pěstounským párem 

Počet biologických sourozenců na vesničce: 1 - bratr 

Počet sourozenců v pěstounské rodině: 9 sourozenců 

v 

Život před vesničkou 

»Rodinné zázemí si vůbec nepamatuji, protože maminka umřela, když mi byli tři roky, no a 

byli jsme v dětském domově. No, a protože jsem nic jiného nepoznala, tak mi to přišlo takový 

Jako fajn, že jo, než když potom poznáš už rodinu a taťku s mamkou, tak samozřejmě pak ti 

dojde, co ti chybělo vlastně, jo? Dokud jsme byli ty mrňata, tak to bylo dobrý, ale pak když 

Jsme šli už do školy, tak už si viděla, ty rozdíly. To bylo třeba, já nevím. No tak, co ti utkví 
v hlavě.. Třeba, že dřív v naší době, to bylo děsně chud'oučký v těch dětských domovech, 

takže hadry jak cikáni. Takový., čistý to jo, ale nic hezkýho. No, hraček taky malinko a 

Vánoce, to jsme třeba dostali na dezertní talířek 4 druhy cukroví, jednu limonádu a jeden 

Pomeranč. Jinak tam mám hezký vzpomínky, protože jsem byla malinká a ten dětský domov 

byl založený spíš už pro školní věk, no a vychovatelky tam byly úžasný a bylo to hrozně milý. 

Dodnes se tam jezdíme podívat. Vychovatel, který tam byl za nás je dneska ředitel." 

^ma tu j e si na příjezd rodičů pěstounů do dětského domova. Vzpomíná, na první dojem, 

nvědomuje si, že se jí s nimi nikam nechtělo, protože za domov považovala Dětský domov, 

kde vyrostla. Bratra hubovala, ať ho ani nenapadne být na rodiče milý. Bála se odvozu do 

neznáma. Nechtěla opustit starší sestru, která se o všechny biologické sourozence dotazované 
starala po smrti matky a odchodu otce, a která je v Dětském domově v rámci možností 

navštěvovala. 
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Ředitel dětského domova využil právě vlivu starší sestry, protože dotazovaná byla silně 

v opozici proti návrhu žít v SOS dětské vesničce v Doubí, přestože její starší bratr, který s ní 

v domově byl, by rád do pěstounské péče šel. Dotazovaná uvádí, že pro sestru to muselo být 

velmi obtížné, jelikož jejich rodina držela silně pospolu. Navíc měla zkušenost z předchozí 

adopce nejmladších dětí, kdy i přes veškeré sliby jí nebylo umožněno je vídat. Celá peripetie 

vyústila ve vzájemnou dohodu o vánoční návštěvě u potencionálních pěstounů. Dotazovaná 

vzpomíná, že pro ně přijel otec pěstoun, matka byla doma s biologickými dětmi, jelikož 

dotazovaná s bratrem měli být prvními dětmi v pěstounské péči. Dotazovaná byla velmi 

nedůvěřivá, bála se. Vzpomíná na příjezd do vesničky, kdy jí i jejího bratra velmi mile 

přivítali budoucí sourozenci. Uvědomuje si, že všechno pro ní bylo krásné a nové, ale 

neuměla se zbavit pocitu, že doma je v Dětském domově. Po Vánocích si prosadila, že se 

vrátí zpět do Dětského domova a uvádí, že až pravděpodobně vlivem sestry a vychovatelek 

v dětském domově změnila názor a odjela společně s bratrem do SOS dětské vesničky 

v Doubí. 

Život ve vesničce 

Na dotaz, jak rychle si osvojila říkat matce pěstounce mami a otci pěstounovi tati, odpovídá, 

že do té doby nikdy nikomu neříkala mami, tati. Z toho důvodu to nepovažovala za přirozené 

a začala až později. A to především proto, že jí bylo hloupé říkat teto a strejdo, když všichni 

°statní říkají mami a tati. 

Osobnost otce pro dotazovanou znamenala velmi mnoho. Povahově v něm viděla samu sebe. 

Vzpomíná na jeho spravedlnost a upřímnost. Uvádí, že se role pěstouna zhostil bravurně, 

Působil na ni autoritativněji, než matka pěstounka. Vzpomíná na velkou podporu, které s e j í 

°d něj dostávalo. 

Sourozenecké vztahy hodnotí jako komplikovanější. V dětském domově byli všichni "na 

Jedné lodi", v rodině byli podlí dotazované na prvním místě biologické děti rodičů pěstounů. 

Z jejího pohledu byli s bratrem „pokusní králíci", na nichž se rodiče museli naučit, jak se stát 
r°diči pěstouny v SOS dětské vesničce. Ne příliš dobrý vztah měla s nejmladší dcerou rodičů 

Pěstounů. Uvědomuje si nejednu situaci, kdy měla pocit, že matka pěstounka protěžuje své 
ylastní děti, zatímco otec pěstoun stál, v konfliktu na její straně. Zároveň však poukazuje na 
to> že se na maminku nezlobí. Chápe to o to víc dnes, kdy má dvě vlastní děti a vidí, do jak 

Náročné situace se rodiče dostali. 
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Nepamatuje si příliš hezkých chvil. Pamatuje pěkné chvíle s otcem pěstounem, kdy je vzal na 

výlet po okolí, hrál pro ně na kytaru apod. Dotazovaná měla pocit, že se nikdy nemůže 

zavděčit matce pěstounce. Byla přesvědčená, že ji nepřijímá takovou jaká byla. Uvádí, že 

rezignovala, přežívala. Přála si s matkou sednout, povídat si, cítit, že je to od srdce. Cítila se 

nepochopená a nemilovaná. Uvedla, že nebýt otce, prosadila si odchod zpět do Dětského 

domova. 

Po odchodu z SOS dětské vesničky 

V osmnácti letech odešla s prvním partnerem z domova. Uvádí, že s ním nebyla šťastná a 

sama odešla do ciziny, kde jí bylo nejlépe, protože tam jí nikdo nehodnotil jako dítě 

z dětského domova a z dětské SOS vesničky. Dle svých slov si vyléčila komplexy, které měla. 

Na vesničku se vracela na návštěvy, které probíhali sice v klidu, ale lásku, kterou toužila 

dostat od matky stále nedostávala. Podle jejích slov, měla matka pěstounka předsudek, že děti 

z Dětského domova jsou vyvrhelové společnosti, nic z nich nikdy nebude. 

Vzpomíná, že když se jí narodila dcera, cítila nezájem matky o její dítě, přičemž o vnoučata 

biologických dětí zájem měla. Vyvrcholení nastalo, když měla velké zdravotní problémy a 

Potřebovala pomoci od matky pěstounky. Ta její žádost o pomoc s hlídáním vnoučete odmítla 
a dotazovaná se rozhodla, že už se s ní nikdy nechce vidět. Matka pěstounka však večer téhož 

dne přijela к dotazované do bytu, protože věděla, že nepřijela-li by ona dnes, už by se 

neviděly, jak uvádí dotazovaná. V rozhovoru, který následoval si vyříkaly jejich pocity, 

°bjaly se, za což byla dotazovaná velmi ráda, ale uvádí, že neměla pocit úplné upřímnosti. 

Tuto situaci považuje za velký zlom, po kterém následovalo několik váhavých měsíců a 

nakonec, když bylo dceři kolem čtyř let, konečně skrz objetí pocítila skutečnou lásku od 

matky. Uvádí, že přesně neví, co se s matkou stalo, jen tuší, že jí navštívila terapeutka. Od té 

doby s matkou komunikuj e J s o u schopné si popovídat, sdělit si své pocity ze současnosti, ale 

к minulosti se dotazovaná vracet nechce. 

Na dům nevzpomíná jako na něco velmi podstatného. Vybavuje si jen krásné velké Vánoce. 

Vesničku měla velmi ráda, cítila se tam dobře. Odborné zázemí na vesničce si nevybavuje. 

S Partnerem, se kterým odešla z vesničky, žila v bytě jeho babičky. Posléze odjela pracovat 
do ciziny, kde na sobě pracovala, pracovala na svých komplexech a nedůvěře sama v sobě. Po 

několika odchodech a návratech do ciziny, zkusila s partnerem ještě jeden rok žít u jejich 
r°dičů, přestože věděla, že ho nemiluje a být s ním nechce. Uvádí, že to byl nejhorší rok 
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jejího života. Posléze se rozhodla, že odjede s kamarády к moři, kde potkala svého 

současného partnera. 

Ve výběru partnera si uvědomuje shodu mezi jejím pěstounským otcem a manželem. Je 

spravedlivý, tolerantní a nekonfliktní. Lidé s jejího okolí si podobnosti mezi těmito muži také 

všimlo. 

Dnes občas vidí podobnost svého chování s chováním matky v dětství, a to především ve 

chvíli komunikace se starší dcerou. Uvádí, že si to záhy uvědomuje a pracuje s tím. 

Nevnímá souvislost mezi velikostí rodiny, či vyrůstáním ve větším kolektivu a schopností 

navazovat vztahy s lidmi. Předpokládá, že jde spíše o genetiku, než o to, v jakém prostředí 

člověk vyrůstá. 

Na dotaz, co jí pobyt na SOS dětské vesničce dal odpovídá poměrně rozsáhle: „ Člověk si 

strašně váží maličkostí a raduje se z úplně takovejch běžnejch normálních věcí. Já třeba mám 

kolem sebe kamarádky, které se hroutí a když mi pak řeknou, co mají za problém, tak já to 

nechci zlehčovat, ale vždycky je tak navedu, ať myslí opačně. Třeba kamarádce řekla máš 

maminku, která je ti oporou, ona je tady furt, furt ti hlídá holky. Máš manžela, kterej tě 

miluje, máte byt a jste šťastný. Tyhle ty lidi jsou v nevýhodě, protože je potká nějaký problém 

o oni se hroutí. Podle mě, jsem díky tomu, čím jsem si prošla, taková obrněná. Že prostě jsem 

taková vostřílená. Jen tak něco mě neporazí. Všechno špatné je к něčemu dobré. Já snáším i 

kritiku, protože já se z toho hrozně ráda ponaučím, protože chci být pořád dobrá a pořád se 
zdokonalovat. Takže mě kritika nevadí. Já vůbec nemám problémy s kolektivem. Nikdy jsem 
nemčla. Ale to ani nikdo z naší vlastní rodiny. Všichni jsme oblíbení. Možná to byl takovej dar 

°d maminky. Nejsme zlí, konfliktní.. " 

Slovo autorky 

Rozhovor byl zrealizován velmi rychle. Dotazovaná souhlasila s mým termínem o dva dny 

Později a posléze akceptovala i nutnost přesunutí schůzky o další den z mé strany. Kontakt na 

dotazovanou jsem dostala od matky pěstounky. 

Dotazovaná ochotně a velmi upřímně zodpověděla všechny mé dotazy a spontánně přidala i 

informace, které bych z důvodů přílišné intimity ani nežádala. 

Schůzka trvala přibližně dvě hodiny, přičemž čas rozhovoru byl zhruba osmdesát minut. Po 
celou dobu rozhovoru byla přítomná pětiměsíční dcera dotazované. Její pozornost byla proto 
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soustředěna nejen na rozhovor, ale i na dceru, což ale nemělo na kvalitu rozhovoru žádný 

vliv. Schůzka se konala v bytě dotazované. Prostředí bylo útulné, pohodlné, čisté a příjemné. 

Příběh dotazované jsem zvolila, jelikož zažila život nejen v dětské SOS vesničce, ale i 

Dětském domově a díky její sebereflexi a otevřenosti dokázala velmi dobře popsat své pocity. 

Rozhovor s ní byl jedním z nej emotivnějších a nejsilnějších ze všech mnou provedených 

rozhovorů. Skutečné síly ale nabyl až v kontextu s výpovědí sestry, biologické dcery matky 

pěstounky, a matkou pěstounkou samotnou. Tento výstup zdůrazňuji v závěru své práce. 

Dotazovaná vykazovala velmi silné rodinné cítění. Jako jediná ze všech dotazovaných dětí 

v pěstounské péči měla skutečnou snahu o kontaktování vlastních sourozenců. Toto se jí také 

po několikaleté snaze povedlo a nyní se příležitostně schází se sedmi s nich. Jeden sourozenec 

zemřel nedlouho poté, co se j í ho podařilo zkontaktovat. Shodou okolností zemřel podobnou 

tragickou smrtí jako jejich biologická matka. 

Vlastní rodina dotazované také působila velmi pozitivně. Manžel dotazované je milý 

charismatický muž a dcera je velice přátelská a komunikativní. Celkově rodina působila více, 

než harmonicky. 
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6.2 Případová studie 1 

Pohlaví: žena 

Ročník: 1981 

Vzdělání: vysokoškolské - zdravotnická farmacie 

Bydliště: Nejdek 

Rodinný stav: vdaná 

Počet dětí: osmiměsíční syn 

Pobyt na vesničce: od 0 do 23 let 

Výchova: vlastními rodiči v SOS dětské vesničce Doubí 

Počet biologických sourozenců na vesničce: 2 

Počet sourozenců v pěstounské rodině: 8 

v 

Život ve vesničce 

V dotazované převažují nepříjemné vzpomínky na život ve vesničce. Například, když děti 

v pěstounské péče žalovaly na rodiče, respektive lhaly o tom, jak se k nich chovají, když se 

jim nelíbily nějaké z jejich požadavky na ně. Jako dítě nevnímala rozdíl mezi sebou a 

ostatními sourozenci. S postupem času si ale uvědomuje, že její matka nebyla tak úplně její, 

ale matka všech. Uvědomuje si, že když se v dětství chodila pomazlit s matkou, neměla pak 

dobré vztahy se sourozenci, proto uvádí, že se později raději mazlit nechodila. 

Uvádí také, že vzhledem к počtu nevlastních sourozenců nenašla vztah ke svým vlastním 

sourozencům. Dodnes spolu nemají bližší kontakty. 

O pobytu v SOS dětské vesničce a vztazích se sourozenci říká: „Jak jsme byli starší a 

rozumnější, tak ty vztahy taky nebyly takový kamarádský, protože najednou člověk zjišťoval ty 
rozdíly. Já jsem neměla potřebu jít do nějaký party a za rohem kouřit, nebo tam hodně 

krádeže byly mezi těma dětma, a to taky se mě vůbec netýkalo. A tam byl problém podle mě na 

Vesničce se všechno zametalo, jo.. Prostě děti pěstounský, vedení vždycky všechno zametlo 

P°d stůl, všechno se jim pomáhalo, ze všeho se dostávaly a oni na to byli zvyklý. No, a todleto 

Ja jsem nepotřebovala. " 

»Nevim no, tam šlo o to, že ty vlastní děti nosila matka 9 měsíců pod srdcem, kojila je a měla 

blíž к dětem vlastním. Naopak vesnička upřednostňovala děti nevlastní. " 
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Dotazovaná si všímá rozdílu v přístupu vedení SOS dětské vesničky к dětem v pěstounské 

péči а к biologickým dětem pěstounských párů: „Když jsem byla malá, tak jsem nechápala to 

vlastní/nevlastní. Nechápala jsem, proč nevlastní mají kmotry, které je sponzorovali ty děti a 

já nemůžu mít, jo.. To jsem nechápala a mrzelo mě to. Třeba nevlastní jezdili do Itálie a 

vlastní nemohli. Ale zase je fakt, že my jsme měli lepší vztah s tou matkou, s tim otcem. 

V tomhle to bylo trošku jiný. " 

Vzhledem k tomu, že v domě, ve kterém žili, vyrostla, nevnímá ho jako něco podstatného 

v jejím dětství. Uvádí však, že dům považovala za domov. 

V dětství vnímala stigma dítěte „z vesničky" především u cizích lidí. Na základní ani střední 

škole neměla větší problémy. 

Její názor na SOS dětskou vesničku, na tento typ pěstounské péče je velmi emotivní, uvádím 

ho proto v doslovném znění. „Povahy a spousta vlastností je vrozenejch, jsou daný geneticky. 

A nevěřím tomu, že se to dá převychovat, takže potom, když jsem viděla co z toho roste a jak 
se to chová, tak člověk už najednou.. Procentuálně bych řekla, že je to osmdesát procent 

genetika, dvacet procent výchova. Já jsem furt přemejšlela, jestli to nebyla třeba chyba mých 

rodičům, že třeba tu výchovu nezvládli, ale když potom vidím každou tu rodinu. Kolik těch dětí 

se skutečně ujalo, tak to nebyla jejich chyba. To prostě byla genetika. A možná i si myslim, že 

Je špatnej ten systém. Podle mě není dobrý, aby tydlety děti byly někde v nějakým uzavřeným 

ghettu a byly tydlety rodiny daný dohromady. Já když vidím v televizi pěstounskou rodinu, 

která žije běžně začleněná mezi normální rodiny, tak ty děti studujou, jsou bezproblémový a 

když je nějaký problém, tak se to v rodině vyřeší. Kdežto tady ten systém, tak se ty děti 
sčuchnou dohromady, jsou tam party a člověk nemá šanci s nima hnout. Takže u nás třeba 

dva nejsou vůbec vyučeni, půlka z nich vůbec nepracuje. Oni nejsou naučeni. Oni na vesničce 
vŠechno dostali. Vesnička jim zařídila zábavu, zařídila jim dárky, zařídila jim cestování, 
zořídila jim všechno, takže oni nebyli naučení něco proto udělat. " 

odchodu z SOS dětské vesničky 

^ osmnácti letech odešla studovat vysokou školu. V posledním roce studia jí zemřel otec. 

^nes vidí ve svém muži podobnost ke svému otci. 

^otazovaná se považuje za uzavřeného člověka. Nerada se seznamuje, ale když už se 
SeZnámí, otevře se úplně. Spojitost mezi svou uzavřeností a životem v SOS dětské vesničce 
v ^ í právě v tom, že se v dětství musela spolehnout sama na sebe, za rodiči nechodila, protože 
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sourozenců bylo moc a vztah, který s nimi měla nepovažuje za vztah v „normální" rodině. 

Neměla potřebu vyhledávat nové lidi a svěřovala se jen kamarádům, jenž nežili v SOS dětské 

vesničce. 

S vlastními sourozenci se stýká sporadicky. V posledních třech letech se viděla s pěti 

nevlastními sourozenci. S jedním z nevlastních sourozenců se stýká častěji. 

Před osmi měsíci se jí narodil první syn, žije v manželství, momentálně na mateřské 

dovolené, jinak pracuje jako lékárnice. 
Kdyby mohla, čas vrátí zpátky. Někdy možná rodičům trochu podvědomě jejich rozhodnutí 

vyčítá. 

Slovo autorky 

Rozhovor jsem zrealizovala během několika hodin. Dotazovaná neměla problém mi 

Poskytnout onu požadovanou půl hodinu svého času. Rozhovor se uskutečnil v místě bydliště 

dotazované, byl přerušen na cca deset minut ze strany dotazované a trval necelou půl hodinu. 

Rozhovor probíhal pouze přítomnosti tazatelky a dotazované. 

Odpovědi na otázky byly otevřené a upřímné. Již na začátku rozhovoru jsem nabyla dojmu, že 

dotazovaná nemá pozitivní vzpomínky na život v SOS dětské vesničce a s přibývajícími 

odpověďmi tento pocit zesílil. Patrné bylo negativní vnímání vesničky jako instituce. Jasný 

výstup z rozhovoru spočíval v tom, že dotazovaná považuje instituci SOS dětské vesničky za 

Přežitek doby minulé, navíc ani v té době neuzpůsobený na soužití manželských párů 
s vlastními dětmi a dětmi v pěstounské péči, což je i důvod, proč jsem si její výpověď vybrala 

do této kapitoly. 
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6.2 Případová studie 1 

Pohlaví: muž 

Ročník: 1968 

Vzdělání: základní 

Bydliště: Praha 

Rodinný stav: rozvedný 

Počet dětí: žádné 

Pobyt na vesničce: od 2 do 17 let 

Výchova: matkou pěstounkou od 2 -8 let 

dočasnými pěstouny od 8-10 let 

pěstounským párem od 11-17 let 

Počet biologických sourozenců na vesničce: žádní 

Počet sourozenců v pěstounské rodině: střídavě, max. 9 let 

v 

Život před vesničkou 

Nepamatuje si. Ví, že je nemanželské dítě. Matka ho porodila, nechala v porodnici a odešla. 

Život ve vesničce 

Na příchod do SOS dětské vesničky si dotazovaný nepamatuje, operuje pouze s ústřižky 

Paměti. Z ranného dětství si vzpomíná jen na mateřskou školu a na její změnu v průběhu 

docházky do ní. 

První matka pěstounka pro něj byla matkou, nikoliv „maminkou". Jako matku ji respektoval a 
vázal ho к ní citový vztah, a to i přesto, že vzpomíná na četné fyzické trestání ze strany 

matky. Matce pěstounce dává za vinu, že nenávidí školu a učení, protože ho trestala za vše, co 
se školy týkalo. Uvádí, že byl trestán i za věci, které neudělal, například za rozbité nádobí 
v domácnosti někým ze sourozenců. 

Rok před odchodem matky pěstounky z SOS dětské vesničky byl, dle jeho slov, velmi těžký, 

Jelikož měla matka známost, které se věnovala místo péče o děti. Uvádí například, že matka 
nevařila, jedli pouze studené pokrmy. 
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Nedokáže určit, proč byl středem agrese matky pěstounky. Tvrdí, že sice nebyl hodné dítě, ve 

škole byl živý a vyrušoval, ale bitý byl za vše, a to nepřiměřeně, přičemž spouštěcí 

mechanismus vidí, jak jsem již uvedla, v nástupu na ZŠ. Uvádí, že se dodnes bojí rány a nemá 

rád, když někdo zvýší hlas, když se dostane do centra hádky. 

Přes veškeré úskalí výchovy touto matkou pěstounkou velmi těžce nesl, když SOS dětskou 

vesničku opustila. Uvádí, že byl ještě dlouho po odchodu matky pěstounky velmi labilní a 

v péči psychologů. 

Na otázku, zda mu matka pěstounka, jako jeden z pilířů SOS dětských vesniček, zajistila pocit 

bezpečí a lásky odpovídá: „To se těžko dá říct tohleto, to se špatně dá říct, jak to bylo.. 

Přesto, že jsem byl bitej jak žito tam bylo nějaký to pouto a já jsem ji měl svým způsobem rád. 

Ona mě prostě bila jen když sem přines domů tu poznámku, nebo se doma prostě něco rozbilo, 

tak jsem prostě byl bitej. Ale že by mě bila normálně, to ne. To jako zase, když jsem se 

potřeboval přitidit, tak to ona mě obejmula, to zase tam bylo tohle." 

Mužský vzor viděl ve vedoucích a údržbáři, později pak ve starších kamarádech. Absenci 

tohoto vzoru komentuje slovy: „To je všechno v pořádku. Je pravda, že když jsem potom třeba 

přišel do nějaký normální rodiny, tak pro mě zas nebylo v pořádku, že máma není doma, 

Protože já sem prostě byl zvyklej na to, že sem přišel domů a máma doma byla. A oni měli 

zase rodiče v práci. A tím, že měli tátu já sem se nijak moc nezabejval." 

Na tetu, která převzala péči o děti po odchodu matky pěstounky si příliš nevzpomíná, uvádí, 

že trávil většinu času u sousedů, kde měl kamaráda, se kterým trávil volný čas. 

Dotazovaný se společně s ostatními sourozenci zhruba po roce dostal do pěstounské péče 

Manželského páru se dvěma dětmi. Staršímu sourozenci bylo sedmnáct let, mladší čtrnáct let. 

Vzpomíná na situaci, kdy ho nový bratr vzal po představení se „na koníka" a hned se 

spřátelili. 

Na otce pěstouna vzpomíná jako na velkého kutila a skvělého skláře, který v něm viděl 

Pokračovatele jeho řemesla. Vzpomíná na hodiny strávené v pracovně nad dřevem a dalšími 

řemeslnými pracemi. Na dobu, kdy se mu otec pěstoun velmi věnoval. 

Matka pěstounka vedla turistický kroužek, byla vášnivou zahradnicí, dotazovaný vzpomíná na 
chvíle, kdy spolu pekli cukroví, štupovali ponožky, zahradničili a další. 

Pěstouny oslovoval téměř ihned „mami" a „tati". Následující větu uvádí, jako odpověď na 

dotaz o naplnění pocitu lásky a bezpečí, jakožto základního pilíře SOS dětských vesniček: 

"Tam jsem to dostal zase se dá říct až upě asi v tý sto procentní prostě možný prostě variantě. 
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Že maminka prostě ta stála vždycky za mnou. Co se veškerý, jakejchkoli.. prostě v těch, co 

jsem si., prostě v koníčkách, mě podporovala strašně. " 

Na dotaz, jaký vliv na něj měli rodiče pěstouni odpovídá: „ Všechno zanechává vliv. Ve mě 

zanechali asi to, že se ze mě nestal žádnej sírg. Když vememe, já nevim, třeba., já to asi 

nepřirovnám к nikomu, ale и některejch dětí, který byly na vesničce jsou problémový, že jo. Já 

si myslím, že u nás se to prostě nestalo. Už jenom proto, že to s náma dokázali, že se to snažili 

nějak řešit. " 

Jako věc, kterou na něm neměla matka pěstounka ráda uvádí fakt, že se neučil. Říkala mu, že 

se učí pro sebe, on vše odkýval, pohodil tašku do kouta místnosti a šel ven. Jeho vztah ke 

škole a učení byl zdeformovaný zážitky z ranného dětství. 

Na biologické děti pěstounských rodičů nežárlil, protože byli o dost starší a bral je odlišně, 

než kdyby byly mladší, jak sám uvádí. S ostatními sourozenci měl vcelku dobrý vztah. 

Nejlépe si rozuměl se sestrou, se kterou se zároveň i nejvíce hádal. Důvodem měla být jejich 

povahová podobnost, jež je současně štvala. Uvádí, že když ho něco rozčiluje, nebere si 

servítky, a proto to s ním pravděpodobně nebylo jednoduché. 

Dům, ve kterém bydleli považoval za domov. Na vesničku vzpomíná rád. ,Já si myslím, že 

sem tam prožil hezký dětství. V tý době, kdy sem tam byl to prostě mělo., že to bylo prostě fajn. 

Tam to prostě žilo. Tam prostě byly děcka venku a myslím si, že tam ta parta byla docela dost, 

byla dobrá, prostě. Ty děcka mezi sebou hodně komunikovaly, prostě sem spolu pořád hrály 

nějaké hry. S Doubákama (obyvatelé Doubí - pozn. autorky) sme se rvali, házeli sme po sobě 

hlínu, na poli sme válčili. Tam byla ta rivalita, ale to je všude, na každé vesnici. Děcka prostě 

válčej.." 

Ve vztazích s vrstevníky problém neměl. Spatně snášel stres ve škole - velmi těžce nesl 

vyvolávání, zkoušení a jiné ústní prezentace svých znalostí. Jediné, v čem vynikal byl zpěv. 

Na základní škole vnímal svou odlišnost hlavně díky separaci dětí z SOS dětské vesničky do 

jedné třídy. Tato třída byla považovaná za pomalejší a méně šikovnou, než jiné. 

Dotazovaný uvádí, že měl a má problém se zapojit do kolektivu, potřebuje čas, než se 

aklimatizuje a sžije s kolektivem. 

^ šestnácti letech matce pěstounce přiznal, že je homosexuál. Dotazovaný vzpomíná, že 

matka pěstounka nevěděla jak reagovat. Dané situaci, dle svých slov, nerozuměla a proto mu 
vyhledala odborníka (psychologa). К této situaci dotazovaný uvádí: Já sem čekal, že mi 

Poradí, ale ona prostě nevěděla. Já sem s tim byl srovnanej. Já sem se za to nestyděl. Já sem 
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věděl, že sem nějakej jinej, nebo takhle, že se mi líbí kluci a teď já sem ale nevěděl, co to jako 

je, proč.. Na internátu sem si o tom promluvil s holčinou, která zas byla lesba a ona mi řekla, 

že je to naprosto normální. Takže sem s ní trošku probral, ten sexuální život a můžu ti říct, že 

mi tehdá spadl kámen ze srdce. Ze mi někdo řekl, že prostě v pohodě. " 

Dotazovaný nelibě vzpomíná na situaci, kdy bydlel na internátu a dojížděl domů, do SOS 

dětské vesničky Doubí, na víkendy. V té době navazoval vztahy a známosti s různými muži a 

místo toho, aby jel z víkendu u matky pěstounky na internát, jel do Prahy za jednou z těchto 

známostí. Na internátu sdělil, že jede vyřídit občanský průkaz, přičemž se na jeho podvod 

velmi záhy přišlo. K celé situaci uvádí: „No a skončil jsem na kriminálce, kde sem byl hrozně 

upřímnej, řek sem, že sem byl и frajera a začla to vyšetřovat tenkrát kriminálka - kde sem byl, 

co sem dělal, s kym sem byl, jak sme to dělali., to bylo ponižující, to bylo tak strašně 

ponižující, prostě.. No, takže mě z intru vyloučili, ze školy ne. Oni mi pak nabízeli nový 

ubytování, ta škola, kde jsem teda studoval, ale já sem ani to řemeslo nějak nechtěl dělat. 

Takže jsem to, takže sem nakonec začal pracovat. Nevím, co by se stalo, kdybych studoval 

dál.. " 

Dotazovaný pracoval ve výrobně porcelánu, posléze pracoval v lázních v Karlových Varech a 

Jáchymově. 

Po odchodu z SOS dětské vesničky 

V sedmnácti letech odešel z rodiny, protože měl konflikty s matkou pěstounkou, které 

pramenily z jeho kamarádského vztahu s jedním z dětí v pěstounské péči v jiné pěstounské 

rodině v dětské SOS vesničce. Uvádí, že jeho matka pěstounka byla ovlivněna 

kompromitováním této osoby ze strany její matky pěstounky. Nebyl spokojen s faktem, že 

jeho matka pěstounka věří více kolegyni pěstounce, než-li jemu. Ve chvíli, kdy byla ona 

°soba, jakožto zdroj problémů a konfliktů, vykázána z SOS dětské vesničky, zařídil jí pobyt 

v Dětském domově v Ostrově, aby nemusela do výchovného ústavu v Nové Roli. Do Ostrova 

nakonec na vlastní žádost odešel za ní. Po tom, co opustil brány dětského domova, bydlel na 

ubytovně v Karlových Varech, kde začal vnímat, že mu chybí ruch, na který byl doposavad 

zvyklý. Uvádí: „To je prostě taková doba, kdy si zvyklá na spoustu lidí kolem, furt se něco 

kolem děje a teď najednou zjistíš, že se nic neděje. To je strašný. Ale tam sem to ještě tolik 

Nepocítil, protože sem bydlel přímo v lázních, takže se docela něco dělo. Ale když sem pak 

°dešel do Prahy a začal sem tady bydlet, dostal sem byt. Já sem v tom nemohl bydlet půl roku. 
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Sem nebyl schopnej se zabydlet. Byl sem rád, že sem dostal byt, ale nedokázal sem se 

zabydlet. Já sem tam chodil jen spát. Pro mě to bylo strašný trauma. Že jsem prostě zůstal 

sám, mezi čtyřma holýma stěnama. To bylo strašný, než sem si na to zvyknul a myslím si, že 

sem si na to nezvykl dodneška. Mumraj mi chybí. " 

Dotazovaný uvádí, že krátce po odchodu z SOS dětské vesničky měl nespočetně sexuálních 

vztahů s muži, a to díky fázi hledání, ve které se nacházel. Toto hledání ho naplňovalo rok, 

posléze začal hledat stálého partnera a během dalšího roku měl čtyři vážnější známosti. V této 

„klidové" fázi, v jedenadvaceti letech, se však nakazil virem HIV. Tuto diagnózu se dozvěděl 

na základě předoperačního vyšetření pro operaci nosní přepážky. 

Vyrovnat se s diagnózou HIV mu pomohla nejlepší přítelkyně. Dotazovaný uvádí, že se mu 

touto diagnózou změnil celý život. 

V této době pracoval jako kuchař ve vývařovně v Praze a bydlel na ubytovně. Ve chvíli, kdy 

byl již informován o své diagnóze, se seznámil s mužem, který dle jeho slov „sice nebyl 

hezký, ale proto sem doufal, že bude alespoň hodný". Tento muž mu doporučil ať skončí 

v práci a jde bydlet к němu, což dotazovaný udělal. Problém nastal, když majiteli bytu a 

tehdejšímu příteli, sdělil svou diagnózu. Tento muž ho vystěhoval na ulici, přestože byla zima 

a dotazovaný neměl jiné zázemí. 

Posléze bydlel u kamaráda ve velmi tristních podmínkách. Onemocněl akutním zápalem plic 

a v nemocnici strávil zhruba půl roku. Po odchodu z nemocnice navštívil sekretariát SOS 

dětských vesniček v Praze, kde byl žádat o pomoc s hledáním si zaměstnání. To mu bylo 

Poskytnuto přímo v sekretariátu SOS dětských vesniček - nejdříve práce uklízeče, později 

pomocné práce v kanceláři. Po 3 měsících mu ale nebyla prodloužena smlouva. Díky 

navázaným známostem však sehnal zaměstnání na výstavě v Praze. Tam se o něj díky životu 

v SOS dětské vesničce Doubí začala zajímat novinářka a napsala o něm článek, ve kterém se 

Poprvé veřejně zmínil o tom, že je HIV pozitivní. Díky tomuto článku musel s prací na 

výstavě skončit. 

2a pomoci přátel se mu podařilo získat byt a začal pracovat v pražských restauracích a 

Posléze byl dlouhou dobu nezaměstnaný. Příležitostně pracoval v různých podnicích a 

v jednom z těchto podniků zůstal, dokud v jedenatřiceti letech nedostal invalidní důchod. Před 

dvěma lety mu byl díky dobrým výsledkům od lékaře změněn plný invalidní důchod 
v částečný a musel si začít přivydělávat peníze, aby se uživil. 
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V průběhu života v Praze tančil. Vedl taneční kurzy pro postiženou mládež, vystupoval 

v travesti show. Dodnes vede taneční kurzy pro děti s Downovým syndromem na Palackém 

náměstí. V tomto oboru má sedmnáctiletou praxi. 

S nikým z SOS dětské vesničky se nestýká. 

Slovo autorky 

Teto rozhovor byl uskutečněn jako poslední ze všech mnou provedených rozhovorů. Zaprvé 

proto, že dotazovaný jako jediný žije v Praze a zadruhé z důvodu toho, že měl být, dle mnou 

získaných informací, již po smrti. Náhodou jsem získala jeho telefonní číslo, na které jsem 

zkusila zavolat a zjistila, že nejenže dotazovaný žije, ale i to, že je ochoten se mnou rozhovor 

zrealizovat. Jeho vstřícnost a radost ze zájmu o jeho osobu byla velmi příjemná. 

Celá návštěva u dotazovaného doma trvala kolem 3 hodin, přičemž vlastní rozhovor trval 

devadesát pět minut. Prostředí, ve kterém dotazovaný žije bylo spíše neuspokojivé, jelikož 

sdílí byt 3+1 v Praze s dalšími dvěma nájemníky. Jeho místnost byla nevelká, zaplněná 

mnoha věcmi, ne příliš útulná. Příjemnou atmosféru během rozhovoru tak vytvářel akorát 

samotný dotazovaný, který mě svou upřímností a přímostí mnohdy velmi překvapil. Během 

rozhovoru nebyla přítomna třetí osoba. Dotazovaný byl v dobré fyzické kondici, zajímal se o 

rodinu, se kterou nemá žádný kontakt (byl mnou předem seznámen s faktem, že není první, se 

kterým rozhovor zpracovávám). 

Rozhovor s tímto mužem jsem do této kapitoly zvolila z důvodu jeho sexuální orientace, jeho 

života a jeho choroby. Od počátku rozhovorů s ostatními členy jeho rodiny byl pro mě 

dotazovaný velkou neznámou a díky jeho vřelosti při zpracovávání všech potřebných 

informací, jsem dospěla к názoru, že jeho život může lépe nastínit rozdíly v životu dětí, 

respektive dnes již dospělých, vychovaných v dětské SOS vesničce v Doubí. 

6.7 Hodnocení případových studií 

Zhodnocení těchto případových studií byl pro mě osobně během na dlouhou trať. Teorií jsem 
na počátku měla mnoho, postupem času jsem zjistila, že žádná z mých teorií není dost dobře 

aplikovatelná, protože jsem zapomněla na podstatu věci, a to osobnost každého jedince. 

Těžko mohu objektivně hodnotit, jaký vliv měl život v SOS dětské vesničce Doubí na život 

těchto jedinců. Chybí mi podstatné informace, jako genetické předpoklady těchto jedinců, 
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hodnocení jich samotných druhou osobou, chybí mi perspektiva fungování SOS vesničky 

v době, kterou studuji a bezpochyby mi chybí osobní náhled na daného člověka. Všechny 

informace o jednotlivcích jsem se dozvídala jen od nich samých, proto může být můj obraz 

těchto lidí zkreslený. Vzhledem к výše uvedeným informacím, byla jsem schopná vyvodit 

tyto závěry případových studií. 

Matka je pro každé dítě zdrojem lásky, bezpečí a jakési stability. Dle výše uvedených 

případových studií lze říci, že biologické děti pěstounských párů mladší osmi let měly velké 

problémy se s dělením pozornosti mezi nevlastní sourozence od matky a otce vyrovnat, 

zatímco děti starší osmi let, tedy ty, které mohly být na roli nevlastního sourozence lépe 

připravené, se s novou rolí ztotožnily poněkud snadněji. Vůbec nej pohodlnější je pozice dítěte 

v pěstounské péči matky pěstounky. Základem je ale říci, že dítě v pěstounské péči se vždy 

vyrovnává s faktem, že je „odložené" biologickou matkou, proto nejvíce záleží na osobnosti 

každého jedince. 

Žárlivost a rivalita mezi sourozenci je přirozená. V těchto rodinách je specifická tím, že děti 

žárlí především na to, že jedni jsou "vlastní", druzí ne. Děti v SOS dětské vesničce jsou proti 

jiným formám pěstounské péče vždy jisté, že se dozví, že jsou „nevlastními" dětmi rodičů. 

Otázkou zůstává, zda je toto vždy nutné sdělovat, případně kdy nastává nej lepší chvíle a za 

jakých okolností. 

Instituci dětské SOS vesničky vnímají respondenti odlišně. Opět si dovoluji tvrdit, že 

pojítkem v této odlišnosti jsou právě osobnostní rysy respondentů, jejich připravenost a 

životní flexibilita. 

V hodnocení případových studií bych ráda připomněla větu, kterou jsem uvedla v teoretické 

části v kapitole 1.5 Genetika a rodina: „V celkovém pohledu na utváření osobnosti jedince má 

výchova vliv ze zhruba 20%, genetika z 80%.", kterou jsem slyšela od několika osob z mého 

výzkumu. 

Já osobně jsem přesvědčena, že každý jedinec je zodpovědný za svůj život, ve kterém se mu 

Promítají následky jeho činnů. Akceptuji samozřejmě genetickou výbavu jedince i výchovu, 

jakožto činitel vývoje osobnosti, ale primárně tvrdím, že je to vždy člověk samý, který buď 

Přijímá svůj genetický potenciál a výchovný prvek ve svém životě, nebo ne. A podle toho, jak 

moc je ochoten přijmout sám sebe pak se sebou může pracovat a rozvíjet se bez ohledu na to, 
v jakých podmínkách vyrostl, případně jak byl vychován. 
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6.8 Pěstounské páry versus matky pěstounky v dětské SOS vesničce Doubí 

1. Proč jste se rozhodla/i stát se matkou pěstounkou/rodiči pěstouny? 

2. Jaké byly reakce Vašeho nejbližšího okolí? 

3. Jaké bylo Vaše očekávání? 

4. Jak byste popsala/i peripetie navazování vztahů s pěstounskými dětmi? 

5. Jaká byla Vaše situace během/po odchodu z SOS dětské vesničky Doubí? 

A: Proč jste se rozhodla/i stát se matkou pěstounkou/rodiči pěstouny? 

P1 : „Proč ne. Výchova dětí nás bavila. Myšlenka vychovat další byla zajímá. N vesničku jsme 

chtěli oba, vlastně všichni čtyři. " 

P2: Rodiče pracovali na vesničce jako dobrovolníci. Byli osobní přátelé pana Cibocha a ve 

volném čase mu pomáhali. Díky tomu my jsme věděli, že na vesničce jsou volné 2 domky a 

rozhodli se.. " 

M1 : pracovala jsem v kultuře, nebyla jsem vdaná a maminka odebírala Vlastu, kde v té době 

vycházeli inzeráty, že přijmou matky pěstounky do SOS dětské vesničky v Doubí. Tak jsem 

odepsala, na návštěvu přišla sociální pracovnice Sdružení a já jsem pak byla pozvána na testy 

do Prahy, které jsem úspěšně složila. " 

M2: „Jednou jsem viděla v televizi inzerát, že hledají maminky do SOS dětské vesničky 
v Doubí a protože mě to zajímalo a neměla jsem vlastní děti a rodinu, tak jsem jim napsala. " 
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A: Jaké byly reakce Vašeho nejbližšího okolí? 

Pl: „Ne příliš pozitivní. Nebránili nám vtom, ale když jsem po smrti manžela z vesničky 

odcházela, byla moje rodina ráda. S dětma jsme jezdili za babičkou a dědou a za dalšími 

příbuznými, to jo, ale moc s tim nesouhlasili.1'1 

P2: „Reakce lidí byly trojí -jedni nám fandili, druzí osočovali z potřeby nahrabat si a třetí 

byla reakce matek pěstounek na vesničce. Ty nás nechtěly. Velmi se bránily a souhlasily až po 

tom, co jim bylo ujasněno, že náš cíl je stejný —pomoci těm dětem. " 

Ml: „Pozitivní, maminka dělala chůvu v jedné rodině, měla to zažité. Maminka sama mi 

prostě jednou přinesla časopis a řekla, že když se nechci vdát, tak tohle je šance pro mě. Od 

otce jsem moc podporu neměla, ale od maminky ano. Na pracovišti mě také nezrazovali, 

naopak, podporovali mě." 

M2: Všichni mě na začátku zrazovali - rodina, přátelé, na pracovišti. Byla to první věc, 

kterou jsem udělala navzdory radám rodičů, do té doby jsem je poslouchala. Rodiče mě 

nechápali a měli o mě obavu - měla jsem zdravotní a osobní problémy a maminka se navíc 

bála, že to ve svých čtyřiadvaceti letech nemůžu zvládnout. " 

A: Jaké bylo Vaše očekávání? 

Pl: Neočekávali jsme nic. Chtěli jsme jen nahradit rodinu. Neměli jsme žádné přehnané 

ideály. " 

P2: „Vdomečku jsme se byli podívat. Věděli jsme přesně do čeho jdeme. Věděli jsme, že 
chceme děti nanejvýš tak staré, jako byl náš nejstarší syn, protože s dětmi do tohoto věku jsme 

^ěli zkušenosti. " 
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Ml : „Žádný šok to nebyl, žádné deziluze jsem neměla. S dětma jsem měla zkušenosti z hlídání, 

ale i přes vyškolení byla realita nápor ve smyslu toho, že jsem si musela zvyknout na rychlejší 

styl života. Nemohla jsem si kdykoli odskočit na drby к sousedce, musela jsem brát ohled na 

pět dětí, jejich potřeby a řídila jsem navíc provoz domácnosti. Během půl roku jsem se s tím 

ale sžila." 

M2: „Dostala jsem starší děti, které měly daleko jiné životní zkušenosti, než já sama, takže to 

bylo dost náročné. Měla jsem úplně malinké a pak velké děti. Jedni mě potřebovali a 

vyžadovali mou pozornost, druzí ji naopak nechtěli, takže bylo dost náročné najít cestu, jak to 

udělat. " 

A: Jak byste popsala/i peripetie navazování vztahů s pěstounskými dětmi? 

Pl: „My jsme se přistěhovali do už zabydleného domečku. Bylo tam pět dětí, když jsme přišli. 

Pak jsme přibírali další. S některými se vztah navázal rychle, s jinými to bylo 

problematičtější. Není to vlastní dítě, proto se vztah к němu musí najít a vybudovat, což 

chvilku trvá. Ale brali jsme je hned. Jen и některých dětí nám to trvalo déle třeba kvůli jejich 

zevnějšku.. Když si prostě jedete pro to dítě do děcáku, tak je to takové unudlené dítě a muselo 

se je učit čistotnosti a tak.. U těch, co na tom v tomto ohledu byli špatně to prostě trvalo." 

P2: „S každým dítětem to trvalo půl roku, než se navázal oboustranně fungující vztah. Až na 

jedno dítě nám všichni začali hned říkat mami a tati." 

Ml : „ Vztah se vytváří soužitím. Některé dítě se na mě podívalo a už jsem byla jeho, bez nářků, 

jiné zase bylo nedůvěřivé, muselo se přemlouvat. Záleží na povaze dítěte. Ty děti nejde mít 

hned rád, nelze s nimi mít hned vztah. S dítětem, které bylo samostatné to šlo daleko hůře, než 

tím, které vyžadovalo zvláštní péči." 
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M2: „Půl rok je tak ideální doba se začlenit. Problém s těmi staršími dětmi, tedy s těmi nad 

deset let byl v tom, že k nám měli často vztah jako к hodné tetě, ale nevznikl hlubší citový 

vztah, kdežto děti do deseti let rádi přistupovali na oslovení mami. " 

A: Jaká byla Vaše situace během/po odchodu z SOS dětské vesničky Doubí? 

Pl: „Z vesničky jsem odcházela dřív, než jsem měla odrostlé děti. Manžel mi po roce žití na 

vesničce zemřel a já jsem po 3 letech potkala životního partnera a musela jsem si vybrat, zda 

zůstanu na vesničce, nebo půjdu s ním. A já jsem si vybrala jeho. A dobře jsem udělala. Na 

vesničce mě odsuzovali. Nebylo to příjemné, ale ukončila jsem pracovní poměr, sbalila si své 

věci a odešla a péči o zbylé děti převzala nejstarší z dětí. " 

P2: „To je holý nevděk od vesničky. Od té doby, co jsme pryč si na nás nikdo nevzpomněl. 

V necelých padesáti mi oznámili, že mi končí smlouva a nemohli jsem si přibírat další děti. 

Před rekonstrukcí domů s námi rozvázali pracovní poměr, měli nám vyplatit směšných tři sta 

tisíc, ale nakonec se získaly peníze z Rakouska a oni nám dali milion. Peníze, které měly 

dostat děti dali pěstounům, což je nespravedlnost a vytvořilo to o rozbroje mezi páry a 

matkami, protože ony nedostaly nic. Ale takhle to udělali. Za to my jsme nemohli. Po odchodu 

jsme měli úvěr, ze kterého jsme postavili dům, ve kterém žijeme. Musela jsem si horko těžko 

hledat práci - nejdřív jsem pracovala jako prodavačka, potom jako uklízečka. Z vesničky jsme 

ale odcházeli v dobrém, mohli jsme si vzít, co se nám do baráčku hodilo, protože ty domečky 

měly projít velkou rekonstrukcí." 

Ml: „Když mi skončila smlouva a já jsem nemohla přibírat další děti, musela jsem se 

vystěhovat. Vesnička mi nabídla ubytování ve vile, kam odchází matky pěstounky v důchodu. 

Posléze mi nabídli tři sta tisíc na koupi bytu, což jsem využila a od té doby v tom malém bytě 

bydlím. Teď jsem měla návštěvu od dvou dnes již dospělých dětí a šli jsme se projít. Napzátek 

jsme šli přes vesničku, kolem našeho domu a ten dům je prázdný. No není to hřích? Skoda, 

mrhání materiálními prostředky. Já jsem pryč deset let a ten dům prostě stojí a je zavřený. My 

jsme v tom domě strávili třicet let.. " 
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M2: „Když mi skončila smlouva, přestěhovali mě do malého bytu, kde jsme to s dětma 

nemohli dlouho zvládnout. Byt byl malý, barák velký. Pro děti to bylo těžko stravitelné, těžce 

to nesly a cítily to jako křivdu, že byly odstěhované pryč. Věděli, že tu mohli ještě rok bydlet. 

Oni to tam totiž chtěli rekonstruovat, tak nás vystěhovali. To prostředí pro nás bylo hodně 

důležité. " 
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7 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, nakolik ovlivnil život v SOS dětské vesničce Doubí 

biologické děti rodičů pěstounů a děti v pěstounské péči. Dětství je jednou z podstatných etap 

pro vytváření osobnosti každého jedince. Děti, které vyrůstají obeznámeny s tím, že žijí 

v pěstounské péči jsou do života jistě jinak vybavené, než děti vědoucí si toho, kým jsou 

jejich rodiče. 

Základní myšlenkou SOS dětských vesniček je, že se nesnaží odsunout biologické rodiče dětí 

na vedlejší kolej, nýbrž se pokouší biologické rodiče do života dítěte zapojit. Jak jsem zjistila, 

jen málokteré dítě v pěstounské péči mělo skutečný zájem o to zjistit, kdo jeho biologičtí 

rodiče jsou. 

Podstatné pro ně ve většině případů je, že mají zázemí a lásku od kohokoli, kdo má zájem 

sdílet s nimi radosti a starosti života. Tedy to, co jim nabízejí matky pěstounky či rodiče 

pěstouni. 

Velkým překvapením pro mne bylo zjištění, že žádné z dětí, které vyrostlo s matkou 

pěstounkou nevnímá absenci mužského prvku v dětství jako nic zásadního. Otázkou zůstává, 

nakolik si dítě dospívající pouze s matkou pěstounkou uvědomuje, že by mu mohlo něco 

chybět. Zvlášť, když všude kolem jsou na tom děti stejně. 

Děti rodičů pěstounů a děti, které žily v rodině pěstounů alespoň určitou část života, 

následnou absenci otce vnímalo jako negativum. Uvádí, že otec bylo to nejlepší, co je v životě 

potkalo. 

V průběhu mého výzkumu se nenašel jediný člověk, který prošel SOS dětskou vesničkou, 

aniž by ho to jakýmkoli způsobem ovlivnilo. Většina dotazovaných uvádí, že se naučili lepší 

spolupráce a komunikace s okolím. 

Podstatným bodem je fakt, že většina z dotázaných osob, které vyrostly v pěstounské péči 

rodičů pěstounů uvedla, že se díky pobytu v SOS dětské vesničce naučily vše podstatné do 

života. Ví, co je pro ně důležité, jak se chovat к partnerovi a jak funguje rodina. 

Zajímavé je porovnání vzdělání dětí biologických a pěstounských. Zatímco vysokoškolského 

vzdělání dosáhla tři čtvrtina dětí biologických, dětí pěstounských pouze jedna desetina. 

Vyvstává otázka, zda příčina nemůže být v cílevědomosti rodičů vůči svým biologickým 

potomkům. Tímto se nesnažím říci, že se rodiče pěstouni, případně matka pěstounka o dítě 

v pěstounské péči nestará a je jí jedno, „co z něj bude", ale to, že na dítě v pěstounské péči 
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rodiče pravděpodobně nemají přehnanou tendenci tlačit, jelikož se nutně nesnaží o 

kompenzaci svých nesplněných přání. 

V závěru lze tedy říci, že ovlivnění výchovou v SOS dětské vesničce je u každého 

respondenta logicky znatelné. Ovlivnila je však nejen dětská SOS vesnička a rodina, ve které 

vyrostli, ale i jejich biologičtí rodiče, škola, a mnohé další činitele. 

Děti, které vyrostly v SOS dětské vesničce Doubí mají oproti dětem, které vyrostly v dětském 

domově minimálně jednu velkou výhodu. Měli šanci vidět chod domácnosti, zažili rodinu 

jako instituci a stále mají zázemí v matce či rodičích pěstounech. Přesto však záleží jen na 

jejich přijetí životní situace, ve které se nevlastní vinou ocitli. Některé děti přijímají fakt, že je 

jejich matka odložila bez větších problémů, jiné žijí se záští a výčitkami. Jsou jedinci, kteří 

jsou vděční za možnost žít v SOS dětské vesničce a jsou i tací, co Vesničku vnímají jako 

nutné zlo. 

Závěrem tedy mohu říci, že každého jedince, se kterým jsem vedla rozhovor, život v SOS 

dětské vesničce Doubí ovlivnil. Jejich život dnes je ovšem jen v jejich rukou a záleží pouze na 

nich samých, jak využijí schopností, které je naučila rodina v dětství. 
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9.1 Příloha č. 1: Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami pro biologické 
děti rodičů pěstounů 

Pohlaví: 

Vzdělání (nejvyšší dosažené, obor studia): 

Rodinný stav: 

Počet dětí: 

Příchod SOS DV (věk): 

Počet biologických sourozenců v SOS DV: 

Počet všech sourozenců na SOS DV: 

Souhlas s rozhodnutím rodičů stát se pěstouny v SOS DV: 

Kontakt s rodiči: 

Kontakt se sourozenci: 

Vliv rodičů, případně sourozenců na výběr partnera. 

Jak ovlivnil život v SOS DV můj život dnes. 
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9.2 Příloha č. 2: Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami pro osoby 
v P P 

Pohlaví: 

Vzdělání (nejvyšší dosažené, obor studia): 

Rodinný stav: 

Počet dětí: 

Příchod do pěstounské péče na SOS DV (věk): 

Počet biologických sourozenců na SOS DV: 

Počet všech sourozenců na SOS DV: 

Souhlas s umístěním PP v SOS DV: 

Kontakt s matkou pěstounkou / rodiči pěstouny: 

Kontakt se sourozenci: 

Vliv matky pěstounky / rodičů pěstounů na výběr partnera. 

Jak ovlivnil život v SOS DV můj život dnes. 
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9.3 Příloha č. 3: Návod к rozhovoru - případová studie 

Pohlaví: 

Ročník narození: 

Vzdělání (nejvyšší dosažené, obor studia): 

Rodinný stav: 

Počet dětí: 

Věk v době pěstounské péče na SOS DV (od-do): 

Počet vlastních sourozenců na SOS D V (věk, pohlaví): 

Počet nevlastních sourozenců na SOS DV (věk, pohlaví): 

Rozhovor 

Život před pobytem v SOS DV: 

- rodinné zázemí (důvod proč DD, proč SOS DV) 

- vzpomínky na dobu před příchodem do SOS DV 

setkání s pěstounskými rodiči 

Během SOS DV: 

- matka - vzpomínky, oslovení „mami"; otec - vzor, autorita; matka = pocit bezpečí, 

jistoty, lásky - bylo to?; měla/i na ně vliv, nebo se „jen" starala/i 

sourozenci - ptal se někdo, zda chtějí jít do SOS DV? 

• adaptace, současnost - schází se? 

• (vlastní děti pěstounských rodičů - jiné chování k nim?) 
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• žárlivost, vztahy, vzpomínky 

dům + vesnička - vnímání zázemí, vztahů 

• dům = domov? - čím? 

• odborná pomoc na vesničce 

• „součást"? přilehlého města 

vztahy s vrstevníky, kamarády, partnery - uzavřený/otevřený člověk, problém 

s navazováním vztahů - ovlivnění rodinou 

Po odchodu z SOS DV: 

co bylo po 18-ti letech? 

- > vzdělání, práce, přátelé, partneři - potřeba vlastní rodiny? 

- > výběr partnera - volíme partnery podobné našim rodičům? 

- vídají se s matkou/rodiči? Jak často? 

se sourozenci? S kolika ano, kolika ne, jak často a proč. 

- dnešní pohled na to, co mi pobyt na vesničce dal/vzal. 
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9.4 Příloha č. 4: Osnova rozhovoru s rodiči pěstouny/matkami pěstounkami 

1 ) Proč jste se rozhodla/i stát se matkou pěstounkou/rodiči pěstouny? 

2) Jaké byly reakce Vašeho nejbližšího okolí? 

3) Jaké bylo Vaše očekávání? 

4) Jak byste popsala/i peripetie navazování vztahů s pěstounskými dětmi? 

5 ) Jaká byla Vaše situace během/po odchodu z SOS dětské vesničky Doubí 
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