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Úvod     

 

V uplynulých třech letech jsem pracovala jako sociální pracovnice v 

Klokánku, který je zařízením  Fondu ohrožených dětí  pro děti, které potřebují 

okamžitou pomoc. Zde jsem se setkala s dětmi, které se nemohly vrátit do svých 

rodin a  pro které se  řešením jejich situace  stala pěstounská péče. Její 

problematika mě velmi zaujala  a do budoucna bych v  náhradní rodinné a hlavně 

pěstounské péči ráda působila. Proto se také pěstounská péče stala  tématem 

mé bakalářské práce. 

Pěstounská péče je u nás v současné době velmi diskutovaná a to v souvislosti 

s kritikou českých i mezinárodních organizací, která souvisí především s příliš 

vysokým počtem dětí žijících v ústavech. Každoročně je totiž u nás do ústavní 

výchovy umístěno více než dva tisíce dětí.  

Také se  velmi diskutuje případné zavedení profesionální pěstounské péče . 

        Zajímalo mne, jak je praktikována pěstounská péče v zahraničí, 

především ve Velké Británii, která je nám dávána za vzor a  zda by zkušenosti v 

této oblasti mohly být inspirací pro další vývoj v České republice. 

 Též mne zajímalo, jaké je využití pěstounské péče na přechodnou dobu, která 

byla  u nás zavedena novelou zákona 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně 

dětí v roce 2006.  

Cílem mé práce je tedy analyticko - kritické zhodnocení institutu  pěstounské 

péče z hlediska jejího historického vývoje,  současného stavu  a  praktického 

využití, to jak u nás tak i v  zahraničí. 

 Výzkumná část práce zkoumá názory pěstounů  na současný systém 

pěstounské péče. 

Zjištěné poznatky, souvislosti a rozbory  budou zhodnoceny v průběhu práce 

v dílčích závěrech, posléze i  v závěru celé práce. 
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1. Pojem a účel  pěstounské péče 

  

Pěstounská péče je podle zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

státem garantovaná forma náhradní rodinné péče. Hlavním účelem pěstounské 

péče je zajistit výchovu  dítěte v rodinném  prostředí  v případě, že  dítě nemůže 

vyrůstat  se svými vlastními rodiči a z různých důvodů nemůže být osvojeno. Stát 

zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. 

Není vyloučen styk dítěte s rodiči, kteří neztrácejí rodičovskou zodpovědnost  a 

s ostatními příbuznými. (1, str.69) 

 

2. Historie pěstounské péče 

 

 2.1 Instituce kojných a nalezince 

 

„Za předchůdce placené pěstounské péče lze považovat instituci kojných. 

S touto institucí  se můžeme setkat  již ve starověku v městských státech 

řeckých, stejně jako v Římě. Tam se kojné shromažďovaly pod sloupem zvaným 

Kolumna Lactaria a nabízely své služby manželkám patriciů. Kojné a chůvy 

běžně patřily mezi služebnictvo panovnických dvorů ve středověké Evropě, 

mnohde i mezi sloužící ve šlechtických sídlech a domácnostech bohatého 

městského patriciátu“. (2, str.25)  

Od renesance  bylo v některých evropských zemích běžnou praxí, že městská 

rodina  posílala své dítě na dva roky najaté kojné na venkov. Úmrtnost takto 

vyslaných dětí byla ale velká. Velký byl i počet zabitých novorozeňat. Například 

jen „ze Šlesvicka - Holštýnska víme za období 1700 - 1810  o 330 vraždách 

novorozenců a to i přesto, že Carolina, útrpné právo císaře Karla V. z roku 1532, 

hodnotila zabití novorozence jako jeden z nejtěžších zločinů a trestala ho smrtí. 

Zabíjení novorozenců dosáhlo vrcholu  začátkem 18. století“. (3, str.67) 

V době osvícenství na konci 18. století začalo hromadné zřizování nalezinců, 

které mělo tomuto jevu zabránit. Změnil se i významně zákon. „Rakousko“ 

představovalo první a na jistý čas jedinou evropskou zemi, která definitivně 

zrušila zákoníkem z roku 1787 za zabití novorozence trest smrti“. (4,str.332)  

„Rakousko“ drželo i další primát a to ten, že do založeného   novorozeneckého   

oddělení ve Vídni v roce 1784  a v Praze v roce 1789 se přijímaly i svobodné,              

ovdovělé i zcela nemajetné ženy, tedy všechny ty, které byly nejvíce vystaveny 
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riziku zabití novorozence. (5, str.330) Že zabíjení novorozenců bylo v celé 

Evropě časté a toto téma se jevilo jako velmi závažné i v 19. století dokládá 

diskuze v 80. a na začátku 90. let 19. století, která vzešla z německého 

jazykového prostoru a měla celoevropský dosah. (6, str.326) 

Sledovat historii vzniku nalezinců by bylo jistě velmi poučné. Na tomto místě 

uveďme, že po dlouhá staletí se nešťastné a zpravidla velmi chudé ženy 

vzdávaly svého dítěte tak, že ho odložily u vchodu do kostela. Z beletrie víme, že 

mu nezřídka daly na krk medajlónek, buď se svou  podobiznou, nebo do něj 

vložily lísteček s informací, jak se dítě jmenuje, případně kdy se narodilo. Pokud 

uvedly i jména rodičů, předpokládaly, že je kněz /farář/ zamlčí a umožní 

anonymní pěstounství. Nalezinec byl financován zemským fondem, z něj se 

platily i náklady na pěstounskou péči.  

 „Už koncem 18. století se ustálila praxe, při níž novorozenci zůstávali v nalezinci 

několik týdnů, pak je převzala pěstounka, nový úřední název placené kojné a 

chůvy, která byla  původně z Prahy  (v roce 1775 to bylo 268 dětí), později 

z venkova. Žena, která měla o nalezence zájem se musela prokázat 

vysvědčením, vystaveným nejdříve farním, později obecním úřadem, v kterém 

bylo uvedeno její bydliště, jméno, vyznání, stav, počet vlastních dětí, datum 

jejího posledního porodu, majetkové poměry a finanční  zázemí“. (7, str.284) 

 „Plat pěstounky se s věkem dítěte snižoval. Každá pěstounka se musela 

podrobit lékařské prohlídce jestli je zdravá a jestli může vedle vlastního dítěte 

také dítěti z nalezince poskytnout dostatek mléka. Protože u dětí z nalezinců se 

vyskytovala vysoká úmrtnost (a to dokonce taková, že pouze necelých 15 % 

nalezenců se dožilo deseti let věku), musel farář obce, kde pěstounka žila, 

jednou měsíčně do Prahy potvrzovat, že dítě jí svěřené stále žije. Teprve s tímto 

potvrzením si mohla pěstounka vyzvednou svou odměnu v pokladně nalezince. 

Pražský nalezinec platil také dva lékaře, kteří fungovali jako "dohlížeči" nad 

pěstounskou péčí. V rodině měl lékař vykonávat návštěvu jednou za dva 

měsíce“. (8, str.2)  

Velká úmrtnost dětí u pěstounů se samozřejmě týká celé Evropy. Například M. 

Rheinheimer ve své knize „Chudáci, žebráci a vaganti“  uvádí, že „roku 1791 

zakázala wϋrzburská vláda jisté ženě přijímat do péče další děti, protože jí 

během 15 let 77 dětí zemřelo a jen čtyři zůstaly naživu“. (9, str.66) 

Když dítě dosáhlo 6 let mohla ho pěstounka vrátit do nalezince a nebo si 

ho nechat, ale již bez finančního příspěvku. Z ústavu byly děti poslány do 
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kláštera v Karlíně, který fungoval jako přechodná třídící stanice a odtud byly děti 

odesílány do své domovské obce, kde  už byly  na náklady obce svěřeny rodině, 

která se o ně přihlásila.  „Mnohdy však dítě končilo v pastoušce, kde pomáhalo 

pastýři, nebo chodilo po žebrotě a bylo živeno střídavě po domech“.  (10, str.28)  

Kromě dětí narozených v porodnici a dětí odložených přijímaly nalezince i větší 

opuštěné děti (měly zůstat po dobu, než byli vypátráni rodiče, domovská obec1), 

jejich pobyt v nalezinci financovaly do té doby obce, v nichž byly nalezeny. 

Rakouský občanský zákoník z roku 1811 umožnil odebrání ohroženého dítěte 

z rodiny a položil tak legislativní základ  péče o mládež. 

„Vydatná byla pomoc Spolku ku blahu nuzných dítek, založeného roku 1842, 

který dohlížel na osudy opuštěných a osiřelých dětí, hledal pro ně spolehlivé 

rodiny, přispíval na jejich potřeby, staral se o jejich vyučení, službu, někdy 

dokonce o studium. Počet dětí v umístěných v nalezincích a v náhradních 

rodinách byl velký. V  roce 1881 se jednalo o  8684 dětí“. (11, str.286) 

Ke zlepšení situace došlo v roce 1868, kdy byl přijat chudinský zákon, na jehož 

základě začaly být v českých zemích zřizovány okresní sirotčince a zemské 

sirotčí fondy na podporu osiřelých a opuštěných dětí.   

Sirotek stejně jako nalezenec  spadal do péče domovské obce. Sirotčí 

rada, součást chudinského zemského výboru, která sirotčí agendu vykonávala, 

měla tři možnosti: dát dítě do trvalé pěstounské péče, postupně ho přidělovat 

jednotlivým rodinám v obci (chození po střídě), nebo dát do sirotčince. Ve všech 

případech na něj finančně přispívala. Většinou se nabídly chudé rodiny, pro které  

bylo nevelké finanční ocenění, často  jediným důvodem, proč si dítě k sobě braly. 

Na nalezence i na sirotka dohlížel místní farář. V případě, že dítě nenašlo 

pěstounskou péči, čekal ho sirotčinec. (12, str.287) 

     Zajímavou informaci jsem našla v práci „Radostné dětství?“ Autoři M. 

Lenderová a K. Rýdl uvádí, že některé obce, případně regiony byly 

k nalezencům velmi vstřícné .„I když v rodině mohly být maximálně dvě odložené 

děti, tak například ve vesnici Bulánce na Černokostelecku, kde žilo na konci 19. 

století asi 270 obyvatel, se v průběhu jednoho desetiletí starali o 420 odložených 

dětí“. (13, str.284) 

                                                 

 
1
  Narozením v určité obci, osoba získávala domovské právo.To znamená právní příslušnost k určité obci, 

na jehož základě mohla v případě zchudnutí obci žádat o chudinské zaopatření. Domovské právo u nás 

zaniklo až v roce 1954. 
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Podle rakouského zákona o chudinství z  r.1868 připadala domovským obcím 

povinnost starat se o osiřelé děti svých příslušníků. Obce ale někdy tento 

závazek braly jako nemilou přítěž, což v některých vedlo až k pověstným 

veřejným dražbám, kde se dítě dalo do rodiny tomu, kdo byl ochoten spokojit se 

s menší úplatou. Aby se toto nedělo, zřídil Zemský výbor v Čechách r. 1902 tzv. 

Zemský sirotčí fond, z kterého měl být na děti v cizí péči poskytován příplatek. 

V jednotlivých okresech se také začali hledat dobrovolníci, kteří by pomáhali 

dětem v nouzi. Dobrovolníci se pak sdružovali v tzv. Okresních komisích. Tato 

sdružení dobrovolníků dostala název  Okresní komise pro péči o mládež .  

V zastoupení úřadu přejímaly patronaci nad potřebnými dětmi a vedle rozdílení 

příspěvků ze sirotčího fondu a ze sbírek, se staraly  též o jejich oblečení, obuv a 

podle možností také o stravování. Dobrovolníků bylo mnoho a byli nesmírně 

obětaví. V roce 1910 bylo v Čechách 31 Okresních komisí, koncem první 

světové války už 137. (14, str.57) 

 

  2.2 Období  první republiky 

 

 První světová válka přinesla řadu nových problémů. Najednou tu byly tisíce 

válečných sirotků a Česká zemská komise řešila zásadní otázku co dělat 

s těmito dětmi, které jsou bez domova nebo z rozvrácených rodin. Budovat pro 

ně sirotčince a soustřeďovat je do nich? I když ještě nebyly známy negativní 

stránky dlouhého pobytu v ústavu a následky pro duševní rozvoj dítěte, přece jen  

zvítězil zdravý rozum. 

Byl to zejména Jaroslav Kallab, který působil na právnické fakultě 

Masarykovy university v Brně a který od roku 1931 vedl Svaz československé 

péče o mládež“ , což byla organizace, jenž v  sobě sdružovala Zemská ústředí 

všech čtyř zemských celků. Jmenovaný, ačkoliv byl právník, dobře si 

uvědomoval nezastupitelnost rodinné výchovy. Možná k tomu přispěla i 

skutečnost, že ve své praxi soudce se setkával s problematikou bezprizorních 

dětí. Podobný postoj zaujala i učitelka Anna Sychravá, která měla hodně 

zkušeností s umísťováním dětí k dobrým pěstounům a která mu doporučila  typ 

nové pěstounské péče - rodinné kolonie. A tak vznikla v jejím dřívějším působišti 

Uhříněvsi první dětská kolonie České zemské komise. Vzápětí následovaly 

kolonie v Jílovém, v Lysé nad Labem a dalších městech, většinou vedené řediteli 

místní školy. Pěstounskou péčí v koloniích se nazývala péče, kdy v určité obci, v 
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několika sousedních obcích, v okrese, sociální pracovníci vyhledali vhodné 

rodiny a svěřili  jim děti do pěstounské péče. Pro sociální pracovníky bylo snazší 

rodiny kontrolovat a pomáhat jim s výchovou dětí. „V roce 1937 spravovaly 

Okresní péče o mládež 24 takovýchto kolonií. Péče o děti v koloniích trvala 

zpravidla do jejich čtrnáctého roku. Správce jim pak v okrsku  našel učednické 

nebo jiné místo, v němž se dítě mělo připravit  na profesi“. (15, str.307)  

 To vše jak vzpomíná ministerský rada Rektorys „vzbudilo přímo údiv amerických 

sociálních pracovnic, které  k nám přijely“. (16, str.61) Velkou zásluhu na pomoci 

dětem a těmi co se nejvíce  zapojili  v okresních komisích  v Praze i na vesnicích 

byli učitelé. Časté případy zlého nakládání a zneužívání sirotků a  

nemanželských dětí jejich pěstouny nebo rodiči vyvolaly potřebu upravit ochranu 

těchto dětí zvláštním zákonným opatřením, proto byl v roce 1921 vydán zákon   

č. 256 Sb. „ O ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských“. Na jeho základě již 

sociální pracovníci Okresních péči o mládež vyhledávali pokud možno spolehlivé 

pěstouny – mravně bezúhonné, v dobrém zdravotním a psychickém stavu, s 

trvalým zaměstnáním a stálým bydlištěm. Okresní komise se za první republiky 

v roce 1921 přejmenovaly na Okresní péče o mládež, Česká zemská komise se 

přejmenovala na Zemské ústředí péče o mládež novelou v roce 1933. Stanovy 

z roku 1921 přidělují veškerou starost o normální mládež Okresním péčím a 

Zemskému ústředí připadá péče o děti úchylné2 z celé země. 220 Okresních 

péčí o mládež mělo v Čechách 60.505 členů. V roce 1934 z nich bylo 5.449 

učitelů, z toho dvě třetiny jako místní důvěrníci. Kolem stovky z nich jako 

předsedové. V roce 1935 vyšel výnos ministerstva školství, který vyzýval učitele 

státních národních škol k spolupráci s Okresní péčí a zejména jim doporučoval, 

aby přijímali funkci důvěrníků a  dohlíželi na děti v cizí péči a děti nemanželské v 

jejich školním obvodu. Zákonné normy za Rakouska i za první republiky 

rozlišovaly mezi manželskými a nemanželskými dětmi. Statistika z roku 1932 

uvádí, že Okresní péče v Čechách měly pod ochranným dozorem celkem 60.501 

dětí, z toho 44.952 nemanželského původu. Důvěrníci byli dobrovolníci, bez 

nároku na odměnu. V každé vsi  byl alespoň jeden. V roce 1932 bylo v Čechách 

6463 dozorčích důvěrníků, z nichž bylo 3482 učitelů, 367 úředníků, 1227 rolníků, 

263 živnostníků, 319 dělníků a 805 z jiných povolání.  ( 17, str.73) 

 Oběžník Zemského úřadu vydaný v roce 1930 na žádost České zemské 

komise ukládal lékařům a porodním asistentkám do 24 hodin hlásit příslušné 

                                                 

 
2
  Tak se za první republiky oficiálně nazývali děti vyžadující zvláštní péči 
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Okresní péči narození každého živého ilegitimního dítěte. Nešlo tu ani tak o 

přesnou a úplnou evidenci, ale hlavně o včasnou sociální pomoc.  Šlo  o to zjistit, 

co matka potřebuje a zdali je schopna  a ochotna starat se o své dítě. I 

v kladném případě vzala Okresní péče takové dítě pod svůj ochranný dozor a 

generální poručník Okresní péče pod svou právní záštitu. K tomu Okresní péči 

pověřoval a přímo zavazoval zákon č. 256/21 Sb. a vládní nařízení č. 29/30 Sb., 

protože pod ochranou těchto dvou zákonných ustanovení byly všechny děti do 

dokončeného 14. roku věku, které byly v jiné péči než u otce nebo matky, ať u 

fyzických osob nebo v dětských ústavech a dále nemanželské děti do 

dokončeného 14. věku. Pro děti, které musely být převzaty do veřejné péče se 

stavěly dětské domovy. Ale protože hned v prvních letech zvítězil v České 

zemské komisi názor, že prostředím nejvhodnějším pro zdravý růst dítěte není 

ústav na způsob sirotčince, ale rodina, když ne vlastní tak alespoň cizí, jsou  tato 

zařízení brána jako výpomocná a přechodná. Dětský domov tedy slouží jako 

záchytná stanice pro první pomoc v náhlých případech a jako karanténa pro děti 

z narušeného výchovného prostředí. „Tu se mají tělesně zotavit, osvojit se 

základní hygienické návyky  a zbavit se zlozvyků v chování, které si přinesly 

z dosavadního prostředí a které by jim mohly být na překážku v přizpůsobení se 

až se dostanou do slušné rodiny.  Jakmile však po zdravotní restauraci  a podle 

výsledku pozorování bude rozhodnuto co s dítětem dál a jakmile generální 

poručník vyřídí se soudem potřebné formality už nic dítě nezdržuje v tomto 

dočasném útulku.“ (18, str.71-72)  

Dětské domovy si měly podržet rodinný ráz a jejich kapacita měla být 10 – 15 

lůžek a nepřesáhnout 20. Začátkem 20. století bylo v Čechách 83 českých i 

německých sirotčinců. Děti se pak vracely do svých původních rodin, nebo pro 

ně  byla vyhledána rodina náhradní, pěstounská nebo adoptivní, případně 

přecházely do ústavů pro starší děti nebo  v nejhorším případě do zařízení pro 

„mládež úchylnou“. Za Rakouska –Uherska byli pěstouni nezřídka vybírání podle 

toho, kdo byl nejlacinější, zatímco za první republiky je vyhledával místní 

důvěrník podle vychovatelských kvalit. Okresní péče prošetřovala poměry 

pěstounů a  rozhodovala o povolení. Vydávala pěstounskou knížku. Objevily se 

nové typy pěstounské péče, pěstounská péče „nalezenecká“, která navazovala 

na pobyt dítěte v nalezinci či sirotčinci. Dítě bylo svěřováno do pěstounské péče 

ne už jen ženě pěstounce, ale nejčastěji  manželům, a to do jeho určitého věku. 

V pražském nalezinci to bylo do deseti let, později do šestnácti let, pak se dítě do 
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ústavu opět vracelo. Výběr pěstounů a dohled nad péči o svěřené děti zajišťoval 

ústav na základě tzv. ústavního poručenství. Pěstounská péče byla řízená a 

kontrolovaná Okresními péčemi o mládež. „Je škoda, že statistiky z první 

republiky nikde neuvádějí, kolik pěstounů bralo na své svěřence výživné a kolik 

je přijalo do své rodiny bezplatně. Teprve výkaz činnosti za rok 1942 udává čísla 

: za plat bylo u pěstounů umístěno 3942 dětí, zdarma 4175 dětí. Z předešlých 

ročních výkazů se dá vyčíst pouze tolik, že r. 1932 opatrovaly Okresní péče 

15 549 dětí v cizí péči zdarma i za plat“. (19, str.71) 

Jedním  z největších zaopatřujících ústavů sociální povahy ve střední Evropě se 

staly Masarykovy domovy v Praze v Krči. Jejich výstavba začala v roce 1926 a 

původní název byl Zaopatřovací  ústavy v Praze – Krči. Byly otevřeny v roce 

1928 k 10. výročí vzniku Československé republiky a pojmenovány „Masarykovy 

domovy“ na počest prvního prezidenta T. G. Masaryka. Skládaly se objektů, 

které sloužily jako starobince, chorobince a dětské ústavy. Celková jejich 

kapacita byla  3121 lůžek. (20, str.5) Masarykovy domovy byly projektovány 

velkoryse a mimořádně zdařile. Celý areál čítal 21 budov pavilónového typu. 

S ohledem na mé téma je zajímavé, že kromě nalezince, byl jeden objekt určen 

svobodným a chudým matkám, které se neměly po narození dítěte kam uchýlit. 

Péče o děti byla na výborné úrovni, na jejich výchově se kromě zaměstnanců 

ústavu podíleli i „dobrovolníci“, totiž soběstační senioři, žijící v jiných pavilonech. 

Již tehdy se dbalo na zdárný fyzický  a psychický vývoj dětí , velká péče byla 

věnována náležité výživě. Z aktivit, které se dnes nazývají volnočasové doplňme, 

že pro děti byl v areálu k dispozici i bazén a brouzdaliště. 

         Ústavy pomohly mnoha dětem od strádání v nefunkčních rodinách nebo na 

ulici,  ale to, že v nich děti trpí jiným způsobem začínalo být čím dál více zřejmé. 

Ve 30. letech 20. století již nacházíme psychologické studie, které se zabývaly 

problematikou deprivace.  V okruhu vídeňské školy Charlotty Bühlerové se 

poprvé začíná důkladněji řešit otázka hospitalismu.3 (21, str.10) 

2.3  Od roku 1948 do roku 1989 

 

V Západní Evropě v 50. letech  vznikaly další studie o neuspokojování 

základních potřeb dětí v ústavech.  Američan  W. Goldfarb píše o těžkých 

                                                 

 
3
 souhrn duševních příznaků, které se zejm. u dítěte objevují následkem dlouhodobého pobytu v 

nemocnici. Dítě trpí nedostatkem pevných citových vazeb, mění se jeho chování, je v porovnání 
se svými vrstevníky opožděno   
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následcích ústavní péče na rozumový a charakterový vývoj dětí. Vychází 

monografie „ Mateřská péče a duševní zdraví“ britského psychiatra J. Bowlbyho,  

která se považuje za velmi zásadní pro studium psychické deprivace. (22, str.10)  

             U nás došlo po druhé světové válce, zejména však po nástupu 

komunistického režimu v Československu v roce 1948  k velmi podstatným 

změnám v pěstounské péči i celém systému náhradní  péče. 

  Pro ideologii socialismu mělo dítě vysokou symbolickou hodnotu. „Dětství 

je konstruováno jako komplexní sociální kategorie a instituce, v níž se propojuje 

ideologická legitimizace socialismu pomocí „mytologie počátku“ ( socialismus je 

představován jako nový počátek historie, jako zrození dítěte) se státní sférou  

mocenského dohledu nad dětmi jako budoucí dospělou populací“. (23, str.180)  

Stát podporou a kontrolou rodiny a  kolektivní výchovou dětí chtěl  vytvořit 

správné socialisticky smýšlející občany.  

             Zatímco v západních společnostech přetrvávala soukromá a dobročinná 

forma péče o děti, v socialistické společnosti mohla být pouze jedna veřejná 

péče. „ Zařízení, jež měla tradičně status nalezinců, byla přejmenována na 

„ústavy péče o dítě“, byly zrušeny jak  Okresní komise péče o mládež, tak jejich 

zemské ústředí, byl zlikvidován dřívější propracovaný systém péče o ohrožené 

děti a ukončena činnost všech dobročinných sdružení“. (24, str.30)  Péče o  děti 

byla  přenesena na okresní a zemské národní výbory. Národní výbory  začaly 

vykonávat sociálně právní ochranu mládeže (nově vzniklý pojem) a byly 

oprávněny zakročit v případě, kdy dítě postrádalo řádnou péči, umísťovaly děti 

do ústavní péče a  vedly  evidenci vhodných osvojitelů pro adopci dítěte, jedinou  

možnou formu náhradní rodinné výchovy. 

 V roce 1950  byla pěstounská  péče  s  výjimkou péče příbuzenské 

zrušena.  Došlo rovněž k uzákonění přednosti ústavní výchovy před náhradní 

rodinnou péčí. Na studie již v té době upozorňující na nebezpečí ústavní výchovy 

se nebral zřetel. Československá republika  ani nepodepsala jako jiných 48 států 

Deklaraci práv dítěte, která byla vyhlášena Organizací Spojených Národů v roce 

1959. Děti dosud umístěné v pěstounské péči musely být přemístěny do 

dětských domovů, které se rychle stavěly a byly plánovány co největší. Mnoho 

pěstounů se tehdy rozhodlo děti  osvojit a vychovávat je dál bez jakékoliv 

podpory. 
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 Otázka psychické deprivace se ale v 60. letech stala aktuální i u nás.  Začalo 

přibývat domácích prací na toto téma a bylo jí věnováno i několik zvláštních 

pracovních shromáždění Československé pediatrické společnosti. ( 25, str.8) 

V této souvislosti bych chtěla zmínit  Pražskou školu vývojové psychologie a 

psychické deprivace (J. Langmaier, Z. Matějček a další), jejíž výzkumy se staly 

známé po celém světě.  Uvádím zde známou definici základních životních potřeb 

dítěte od výše zmiňovaných autorů z práce „Psychická deprivace v dětství“. Tato 

práce vyšla v roce 1963  a  byla přeložena do mnoha jazyků. Životní potřeby tedy 

jsou:  potřeba stimulace, potřeba smysluplného světa, potřeba jistoty a bezpečí, 

potřeba osobní identity a potřeba otevřené budoucnosti. Nic z toho se dětem 

v ústavu nedostávalo. 

        Průlom v pěstounské péči znamenal rok 1967, kdy došlo k uvolnění 

politického režimu, tehdy přijel na pozvání České pediatrické společnosti do 

Československa zakladatel dětských SOS vesniček Rakušan H. Gmeiner a  

zásluhou Z. Matějčka vznikl Kruh přátel SOS vesniček a v roce 1970 první 

vesnička. Co jsou to SOS dětské vesničky  vysvětlím v kapitole o kolektivní 

pěstounské péči. Chtěla bych zde ale zmínit, že Sdružení bylo výhradně českou 

záležitostí. Slovensko účast odmítlo. Masový zájem o vesničky vzbudil televizní 

pořad vysílaný v roce 1968. „Den po vysílání založili manželé Semerádovi 

z Prahy, lidé, kteří neměli s péčí o opuštěné děti nic společného konto. Rok po 

vysílání mělo sdružení na kontě již 28 miliónů korun (v poměru k tehdejším 

platům to odpovídá takřka dnešnímu dvanáctinásobku)“. (27) Tato neuvěřitelná 

částka svědčí o citlivosti lidí  ohledně opuštěných dětí. 

Na uzákonění pěstounské péče bylo třeba počkat až do roku 1973, kdy 

byla znovu obnovena. Ovšem i v této úpravě měla nadále před pěstounskou péčí 

přednost péče ústavní, popř. osvojení.  

Dobové materiály nás ale informují, že o pěstounskou péči byl  malý 

zájem. Národní výbory se snažily získat zájemce o pěstounskou péči mezi 

žadateli o osvojení. Obracely se zejména na starší žadatele a na ty, kteří neměli 

na dítě příliš velké nároky. Propagovaly pěstounskou péči v okresním i krajském 

tisku, v rozhlase, při přednáškové činnosti, na schůzích. V různých  časopisech 

byly zveřejňovány rozhovory pěstounů o jejich zkušenostech s výchovou 

svěřených dětí. Toto snažení se však nesetkalo s velkým ohlasem. I tak se ale 

podařilo umístit do pěstounské péče v roce 1975 897 dětí. Počet dětí žijících 

v ústavech činil ke konci roku 1980 9800 dětí. Počet dětí žijících v pěstounské 
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péči  ke konci roku 1980 činil 4586 dětí. Od roku 1973 do roku 1980 prošlo 

pěstounskou péčí 7101 dětí. (28, str.12)   

Důležitou zásadou tenkrát bylo umísťovat dítě co nejdál od  původní 

rodiny. „Umístění dítěte do větší vzdálenosti snižuje pravděpodobnost 

případných nevhodných zásahů vlastních rodičů. Vzdálenost usnadňuje dítěti 

zpřetrhání vazeb k původnímu prostředí - dítě nechodí do obchodů, kam chodilo 

s matkou, nechodí ulicí, kde bydlí teta apod“. (29, str.22) 

Pokud se rodičům narodilo postižené dítě, bylo jim doporučováno, aby ho 

odložili do ústavu. Jestliže si rodiče v podstatě vynutili, aby mohli mít dítě doma,  

jejich situace nebyla vůbec lehká. Neexistovala pro ně žádná asistovaná pomoc, 

žádná denní centra, speciální školy apod. 

Mezi jednotlivými ústavy byly velké rozdíly. Například v tom  jak se stavěly 

k budoucnosti svěřených dětí.  Některé se snažily, aby se dítě vrátilo do rodiny, 

byl to například kojenecký ústav v Olomouci, který vedl lékař Antonín Mores. Dle 

tohoto lékaře, který mimo jiné přispěl k obnovení pěstounské péče u nás, má a 

musí podnět k jednání o zajištění rodinné výchovy vycházet od  vedoucího 

ústavu : „ Avšak jeho povinností není jen péče o zdraví a výchovu svěřeného 

dítěte, ale i starost o jeho budoucnost, která musí být jiná, než ponechat je na 

dlouhou dobu nebo na celý dětský věk v ústavu. Prvním jeho úkolem je 

prozkoumat znova a opakovaně možnosti vrácení dítěte do péče rodičů nebo 

často jen matky a nebude-li to možné, zajistit mu náhradní rodinnou výchovu 

osvojitelskou nebo pěstounskou, a to možná co nejdříve.“ (30, str.107) Dětský 

domov v čele s  A. Moresem skrze terénní zdravotní pracovníky sám zjišťoval 

situaci rodin odebraných dětí a pokud bylo možné vydali dítě na krátkodobou 

nebo dlouhodobou návštěvu. Pokud se prověřilo, že je dítěti doma dobře, dětský 

domov podal  po dohodě s Orgánem péče o dítě soudu podnět ke zrušení  

ústavní výchovy.  37% dětí se z tohoto dětského domova vracelo k rodičům, 50% 

odcházelo do náhradní rodinné péče. Polovina z nich do pěstounské péče. 

V tomto dětském domově také nečekali jak dopadne řízení o právním uvolnění 

dětí a předali je do rodin budoucích osvojitelů nebo pěstounů, jakmile měli 

dostatek důkazů k odhadu řízení. Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví 

z roku 1972 takovou dlouhodobou návštěvu, která se nazývá hostitelská péče, 

dovolovalo a rozhodoval o ní  ředitel ústavu.  

A. Mores jako někteří odborníci i pěstouni v současné době  zastával 

názor, že nejlepší je anonymita pěstounů, která je důležitým předpokladem 
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úspěšnosti pěstounství : „Vždyť převážná většina rodičů těchto dětí jsou špatní 

lidé, jinak by nebyla u dítěte nařízena ústavní výchova a dovedeme si představit 

jak mohou narušovat výchovu, budou-li znát místo pobytu dítěte“. (31, str.113) 

Proto také A. Mores trval na zbavení rodičovských práv k dítěti, které se 

předávalo do pěstounské péče.  

Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. umožnil poprvé v historii zbavit rodiče jejich 

rodičovských práv, pokud hrubým způsobem zanedbávali své rodičovské 

povinnosti anebo naopak svá rodičovská práva zneužívali. V mnoha kruzích byl 

tento zákon odmítán, a proto se ho v plné míře  nevyužívalo. 
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3. Dílčí závěr  

 

 

   V polovině 19. století žilo v nalezincích po celé Evropě kolem půl miliónu 

dětí. Někteří badatelé zvyk odkládat manželské i nemanželské děti pokládají za 

lhostejnost rodičů, jiní  ho připisují jejich velké bídě. Nalezince měly fungovat jako 

preventivní opatření proti zabíjení novorozenců, ale v mnoha případech jen jejich 

smrt oddálily, úmrtnost v nich byla totiž obrovská. 

    M. Lenderová a K. Rýdl ve své práci „Radostné dětství ?“ uvádí, že ve 

Vlašském špitále v 18. století zemřelo 80 – 95 % dětí ve věku od jednoho měsíce 

do jednoho roku. (32, str.272) Také pěstounskou péči mnoho dětí nepřežilo. Na 

jednu stranu byly příčinou jistě nemoci, špatná hygiena i nekvalitní strava, 

protože jak je známo i v rodinách se polovina všech narozených dětí nedožila 15. 

let a v 19. století počet úmrtí dokonce stoupal. Též je známo, že nejvíce dětí 

zemřelo do jednoho roku věku, ale  na druhou stranu bylo nepochybně příčinou 

úmrtí v pěstounské péči i zanedbávání.  

 V 19. století je počet úmrtí také děsivý: „v pražském nalezinci z nově 

přijatých kojenců zemřelo 1677 (tj. 71,8%) v ústavu a 615 (tj. 26.3%) po předání 

do pěstounské péče.“ (33, str.34) 

   Péče o děti se celkově zlepšila až ve 20. století. Podstatně se snížila 

dětská úmrtnost a to jak v rodinách, tak v ústavech a v pěstounské péči. To bylo 

dáno hlavně  očkováním, lepší výživou a hygienou. V ústavech se zavedla 

karanténa a velmi se dbalo o hygienu. V období první republiky jsme mohli být 

velmi hrdi na úroveň  péče o opuštěné nebo zanedbávané děti. V této oblasti se 

angažovaly takové významné osobnosti jako Alice Masaryková, prof. Jaroslav 

Kallab, prof. Karel Engliš. Zejména vzájemný vztah mezi péčí o děti 

vykonávanou státními orgány a dobrovolnými spolky byl na vysoké úrovni a 

československý model se stal vzorem pro řadu zemí západní Evropy. 

            Po 2. světové válce se celý tento zdárný vývoj zastavil.  

V období socialismu již nestála v popředí otázka dětské úmrtnosti, ale 

výchovné prostředí. Děti byly izolovány od běžného života, umísťovaly se do 

odlehlých ústavů, které se většinou přestavovaly z různých budov, nacházejících 

se mimo města. Argumentovalo se zdravým prostředím, ústavy musely ale také 

splňovat přísná hygienická pravidla, což znamenalo holé stěny, pro nejmenší děti 
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izolované boxy, pouze omývatelné hračky apod. Děti tak měly málo podnětů. 

Stále více se do popředí dostávala otázka duševního zdraví.  

Velmi negativně vidím to, že rodiče byli nabádání vzdát se dítěte, pokud 

se nenarodilo zdravé. Tento trend potvrzuje např. publikace Děti z planety D.S. , 

v níž rodiče dětí s Downovým syndromem popisují, jak se k nim personál 

nemocnice choval. (34) Jako podstatný klad socialistického období v péči o 

opuštěné děti vidím to, že u nás vznikly vynikající studie o psychické deprivaci 

v dětství s následným modelem úspěšné dlouhodobé pěstounské péče. 

 

4. Druhy pěstounské péče v České republice v současnosti 

 

          S pádem komunistického režimu se v 90. letech 20. století otevírá prostor 

pro nové iniciativy a formy náhradní péče o děti. Náhradní rodinná péče je pak 

ovlivněna zejména mezinárodni Úmluvou o právech dítěte. Tento dokument byl 

schválen valným shromážděním OSN v roce 1989  a  náš stát ho podepsal  hned 

první den jeho platnosti 30.9.1990.  

Zakládají se také mnohé nestátní organizace působící v oblasti náhradní 

rodinné  péče. 

 V zákoně začala mít  pěstounská  péče přednost před péčí ústavní.  

          V roce 2006 byla  do našeho právního řádu včleněna pěstounská péče na 

přechodnou dobu. 

 

 4.1  Pěstounská péče individuální 

 

Pokud se o pěstounské péči běžně hovoří, má se ve většině případů 

právě na mysli individuální péče. Tento typ je vykonáván v klasickém rodinném 

prostředí, které se  na první pohled  nijak zvláště neliší od standardní rodiny. 

Individuální pěstounská péče může být vykonávána příbuznými dítěte i cizí 

osobou a  to jak osobou osamělou, vdanou, ženatou či oběma manžely 

společně. 
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4.2   Pěstounská péče kolektivní 

 

          Do této pěstounské péče jsou umisťovány především děti, pro které je 

obtížné zajistit individuální pěstounskou péči. Jde zejména o děti jiného etnika, 

větší sourozenecké skupiny nebo děti s různými typy postižení. Lidé, kteří  tuto 

péči vykonávají ji považují více za  povolání, případně poslání, takže se nebrání 

přijetí výše uvedených dětí, což u klasických pěstounů  bývá spíše výjimkou. 

Kolektivní pěstounská péče je vykonávána v zařízeních pro výkon pěstounské 

péče, která jsou zřizována obcemi a  kraji  a rovněž pověřenými osobami, jakými 

je např. Sdružení přátel SOS dětských vesniček nebo nestátní organizace, např. 

Fond ohrožených dětí nebo se vykonávají ve vlastním bytě pěstouna.  

V České republice je v současné době 59 zařízení pro výkon pěstounské péče 

se 373 dětmi. (35) 

 Pěstounům náleží vyšší odměna než je v  individuální pěstounské péči. Jedná 

se o 2,4 násobek životního minima. (v individuální pěstounské péči je to 1,00 

násobek). Výkon pěstounské péče v zařízení se uzavírá dohodou mezi 

zřizovatelem zařízení a pěstouny. Z hlavních věcí dohoda obsahuje  výčet 

nákladů na domácnost a způsob úhrady jejich poměrné části zřizovatelem,  

(náklady  na odběr elektřiny a plynu, na vytápění,  teplou vodu a na služby 

spojené s užíváním bytu), úhradu jízdných nákladů pěstounovi a dětem,  nejnižší 

a nejvyšší počet dětí,  které se pěstoun zavazuje přijmout.  

SOS dětské vesničky zřizuje Sdružení SOS vesniček, které je od roku 

1993 členem mezinárodní organizace SOS Kinderforf International se sídlem 

v Rakousku. V současné době existují v České republice tři tyto vesničky. SOS 

znamená Sociální Společnost. V praxi to znamená, že jeden dům obývá jedna 

rodina, kterou tvoří matka-pěstounka  nebo manželský pár a  5 - 6 dětí.  Ročně 

se hlásí kolem 80 uchazeček, manželských párů podstatně méně. Vesničku tvoří 

12 – 15 domů. Dále se skládá z domu vedoucího a místa pro pobyt pedagogů, 

psychologa a logopeda. Vesničky jsou umístěny zpravidla na okraji obcí, děti 

chodí do veřejných škol a školek. (36)  

Jako výhodu skupinové pěstounské péče vidím dostupnost odborné pedagogické 

a psychologické péče, kterou všechna kolektivní zařízení mají k dispozici. Pro 

individuální pěstouny žijící zvláště mimo větší města není snadné odbornou 

vyhledat. Nevýhodu skupinové pěstounské péče spatřuji zpravidla ve velkém 

počtu dětí,  které jsou do zařízení umísťovány. 
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5. Klokánek  -  rodinná alternativa ústavní péče 

 

          Na tomto místě bych se chtěla zmínit o projektu Fondu ohrožených dětí  

s názvem Klokánek. Fond ohrožených dětí  je občanské sdružení, které vzniklo  

v roce 1990 s cílem pomoci sociálně ohroženým dětem. Hlavním směrem 

činnosti je sociální práce s rodinou, vyhledávání náhradních rodin pro obtížně 

umístitelné děti  a snaha o zlepšení legislativy na úseku ochrany dětí.    

Klokánky mají pověření Ministerstva práce a sociálních věcí jako zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. V současné době jich je téměř dvacet 

v různých místech republiky a jsou stále plně obsazené. Přijímají děti na základě 

žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, děti do nich  mohou  přijít i  samy a  zůstat  

proti vůli rodičů až do doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. 

„Klokánky mohou přijímat sourozence bez ohledu na věk, takže nedochází 

k jejich další traumatizaci  rozdělením do různých zařízení podle věku (do tří let 

kojenecké ústavy a zdravotnické dětské domovy, od tří let diagnostické ústavy a 

školské dětské domovy). „Cca 70% dětí se vrací do původní rodiny, 20% 

přechází do trvalé náhradní rodinné péče, 1% zde dosahuje zletilosti a  kolem 

9% přechází do ústavní výchovy, na psychiatrii nebo do jiného zařízení. V 

několika desítkách případů došlo k vymizení závažných poruch chování i u dětí, 

které předtím byly ve výchovných ústavech nebo na psychiatrii“. (37) O tři až čtyři 

děti se starají střídavě po týdnu dvě „tety“, které zajišťují běžný chod domácnosti, 

tak jako v rodině. Pokud se děti mají vrátit zpět k rodičům, je jejich vzájemný 

vztah podporován. Například pokud je rodič dlouhodobě hospitalizován je 

samozřejmé, že za ním dítě jezdí na návštěvy, taktéž pokud je  rodič ve výkonu 

trestu.  

Za  velké plus Klokánků považuji to, že sourozenci zůstávají pohromadě. Ze 

svém zkušenosti v něm vím, že malé děti jsou na své starší sourozence velmi 

fixované  a  v podstatě 14 dní někdy i měsíc se od nich nechtějí hnout na krok. 

Vyžadují, aby je sourozenci krmili, oblékali, uspávali, tak jak byla většina z nich 

zvyklá z domova.  

Klokánek  vidím  pro přechodné umísťování  dětí  jako daleko vstřícnější 

alternativu ústavní výchovy než dětský domov a v dnešní době v podstatě 

jedinou, protože  jak ukáži dále, krátkodobá  pěstounská péče u nás stále 

nefunguje. 
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6. Pěstounská péče  v  tradičním  pojetí  –  dlouhodobá 

 

V České republice je tradičně pojímána pěstounská péče jako dlouhodobá,   

i když prvek dlouhodobosti byl obsažen pouze v dnes již zrušeném zákoně o 

pěstounské péči z roku 1973. Tento typ péče je určen pro děti, které nemohou 

být z právních důvodů osvojeny a u kterých je šance na návrat k biologickým 

rodičům nulová nebo jen velmi malá. Dále se uplatňuje u dětí, které není 

doporučeno adoptovat a to jsou děti s těžším zdravotním postižením, s rizikem 

vážnějšího genetického poškození a u dětí o které není zájem je adoptovat a to 

jsou děti starší, jiného etnika a sourozenecké skupiny. (38) 

Ke  konci roku 2008 je podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí  

v České republice  evidováno celkem 5790 pěstounských rodin v jejichž péči se 

nachází 8159 dětí. Počet žádostí o pěstounskou péči ale  klesá. V loňském roce 

bylo evidováno 612 nových žádostí, což je nejméně za posledních deset let  

( průměrně kolem 700 – 800). (39)  

Poslední dobou je pojetí pěstounské péče jako pouze dlouhodobého řešení 

situace dítěte u nás často kritizováno a to zejména z toho  důvodu, že takové 

pěstounství má spíše charakteristiky osvojení,  jen s tím rozdílem, že dítě nemusí 

být „právně volné“. Pěstounům se vyčítá, že chtějí dítě jen pro sebe, že chtějí, 

aby zapomnělo na svoji minulost a odmítají spolupráci s biologickými rodiči.  

Odborníci, kteří mají tento názor, například prosazovatelé návrhu 

krátkodobé a profesionální pěstounské péče, občanská sdružení Natama a  

DOM poukazují na Úmluvu práv dítěte, podle které má dítě právo na kontakt se 

svými rodiči. Zastávají názor, že dítě by mělo mít s rodiči pravidelný kontakt i 

v případě, že se o něj rodiče s velkou pravděpodobností nebudou moci nikdy 

postarat a zajistit mu každodenní péči.  

           Názor, že děti by se měly stýkat se svými biologickými rodiči podporuje 

například  německý výzkum dětí v adopci O.Kadushina, z kterého vyplývá, že 

pouze u zhruba jedné poloviny 91 jím zkoumaných případů už neexistovaly 

žádné otevřené vazby na biologické rodiče - naopak,  některé starší adoptované 

děti o nich mluvily pozitivně, stýskalo se jim po nich a potřebovaly ještě mnoho 

času na vyřešení těchto emocionálních vazeb.“ (40, str.29) Starší děti vědí o 

svých biologických rodičích a příbuzných a  cítí se na ně  vázány ale i oddělení 

od pečovatelských osob, vychovatelů v domově a přátel je pro často těžké.  

        Jiní odborníci ale obhajují tradiční přístup. Jedním z nich je například  
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I.Sobotková, která poukazuje na svůj  provedený výzkum pěstounských rodin 

z kterého vyplývá, že převážná většina pěstounů  je přesvědčena o vhodnosti 

zcela zamezeného kontaktu dětí s biologickými rodiči (s výjimkou případů, kdy 

jsou rodiče neschopni starat se o dítě v důsledku nemoci). Dle jejího výzkumu 

zásahy biologických rodičů znamenaly vždy narušení vznikajících vztahů v pěs-

tounské rodině, celé výchovy a utváření osobnosti dítěte.  Sobotková poukazuje i 

na  britský model pěstounské péče, kde je kontakt dětí s biologickými příbuznými 

obvyklý (uvádí se u 90 % dětí v pěstounské péči) a kde jen pro 6 % dětí je tento 

kontakt neproblematický a nezatěžující.(41) 

 

 6.1   Předpoklady a  podmínky pro vznik pěstounské péče 

 

  Předpoklady a podmínky pro vznik pěstounské péče můžeme rozdělit na 

předpoklady na straně dítěte, kam lze zařadit skutečnost, že výchova dítěte v 

původní rodině není řádně zabezpečena, zájem dítěte na svěření do pěstounské 

péče  a na předpoklady na straně pěstouna, tj. zejména prostý fakt existence 

osoby, která je způsobilá stát se pěstounem, má  o pěstounství zájem a souhlasí 

tedy s tím, že bude  o dítě pečovat. 

           K zájmu dítěte na svěření do pěstounské péče bych zde chtěla uvést, že  

se stává, že děti do náhradní rodiny nechtějí. Idealizují si svoje rodiče, kteří je 

v dětském domově navštěvují a slibují jim, že jen co si upraví bydlení a podobně 

vezmou si je domů.  Když později děti pochopí, že to není pravda a k náhradním 

rodičům by chtěly jít, jsou už příliš velké a do náhradní rodiny se  nedostanou.  

 

6.2   Požadavky na osobu pěstouna a jeho příprava 

 

Zákon 359/1999 Sb. konkrétně uvádí, že osoba pěstouna musí poskytovat 

záruku řádné výchovy dítěte.  Blíže jsou požadavky kladené na osobu pěstouna 

specifikovány v zákoně o sociálně - právní ochraně dětí. Z jeho ustanovení 

vyplývá, že osoba pěstouna musí vyhovovat charakteristikou své osobnosti a být 

v dobrém psychickém i zdravotním stavu. Předmětem hodnocení je  dále jeho 

motivace, postoje jeho vlastních dětí k přijetí cizího dítěte, hodnotí se stabilita 

jeho manželství. Protože  děti, které přichází do pěstounské péče jsou často 

emocionálně i sociálně narušené, je vhodné pokud má pěstoun určité odborné 

znalosti a pokud je ochoten se dále vzdělávat a spolupracovat s odborníky. 
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 Péče o tyto děti je samozřejmě více náročná, než o děti  vlastní. Zákon o 

sociálně - právní ochraně dětí stanovil zájemcům o pěstounskou péči  povinnost 

zúčastnit se na vyzvání obecního úřadu obce s rozšířenou působností přípravy k 

přijetí dítěte do rodiny, pokud krajský úřad tuto povinnost žadateli stanovil ve 

svém rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence žadatelů. Je tedy na zvážení 

krajského úřadu, zda konkrétnímu žadateli povinnost zúčastnit se přípravy uloží. 

Pokud se však žadatel bez vážného důvodu přípravy nezúčastní, může být  

vyřazen  z evidence žadatelů. Přípravu zajišťuje v rámci poradenské činnosti 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, ale převzít zajišťování přípravy může 

také nestátní subjekt, který k výkonu této činnosti získal pověření a který se 

problematikou přípravy na přijetí dítěte do rodiny dlouhodobě zabývá.(42) 

Pěstouni by se při přípravě měli dozvědět,  jak se mohou projevit následky 

deprivace, s  jakými problémy se při  výchově přijatých dětí mohou setkávat a jak 

některé situace řešit či jim předcházet. Smyslem přípravy je mimo jiné 

poskytnout budoucím pěstounům zcela reálné informace o pěstounské péči.  

Mnoho zájemců totiž přichází s velmi zkreslenými představami. Očekávají, že jim 

bude nabídnuto malé, zcela zdravé, chytré, světlovlasé dítě. Takové děti 

v ústavech skoro nejsou. Na pěstounskou péči čekají děti s rizikovými 

dispozicemi, s určitým smyslových nebo jiným postižením, děti starší, 

sourozenecké skupiny, děti odlišného etnického původu atd.  

       Příprava se uskutečňuje formou několika jednodenních a víkendových 

setkání, kde formou přednášek a  skupinových diskuzí se žadatelé dozvídají 

základní poznatky z  psychologie a výchovy. Většinou se přípravy zúčastní i 

pěstouni, kteří se již  dlouhodobě starají o děti a žadatelé tak mají možnost se 

dozvědět vše co je zajímá. Všechny získané informace a poznatky by budoucím 

pěstounům měly napomoci ujasnit si, jakému dítěti chtějí nabídnout rodinu a pro 

jaké dítě mají ty nejlepší předpoklady. 

  Z výše uvedených důvodů považuji přípravu na přijetí dítěte do rodiny za 

velice užitečnou, jak pro budoucí pěstouny, tak pro svěřené dítě. Čím 

informovanější bude pěstounská rodina, tím menší je pravděpodobnost, že 

pěstounská péče selže.  
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6.3.1   Zprostředkování pěstounské péče 

 

  Děti vhodné do pěstounské péče a pěstouny vyhledává krajský úřad, 

obecní úřad s rozšířenou působností, také je mohou vyhledávat k tomu pověřené 

nestátní organizace, např. občanské sdružení Natama, Fond ohrožených dětí.  

Zprostředkování však zůstává vyhrazeno jen státním orgánům. To znamená 

krajským úřadům, obecním úřadům s rozšířenou působností, Ministerstvu práce 

a sociálních věcí ČR. Děje se tak podle  Úmluvy o právech dítěte, která stanoví 

odpovědnost státu za zabezpečení náhradní péče o dítě. 

Zprostředkování pěstounské péče se neprovádí, podal-li návrh na svěření 

dítěte do pěstounské péče příbuzný dítěte či osoba blízká dítěti nebo jeho rodině. 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí se  ale vyjadřuje o vhodnosti této osoby pro 

výkon pěstounství při rozhodování soudu o pěstounské péči. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede spisovou dokumentaci o 

dítěti vhodném pro svěření do pěstounské péče a spisovou dokumentaci o 

žadateli o pěstounskou péči. Jakmile obecní úřad  získá všechny potřebné údaje,  

postupuje  kopii spisové dokumentace krajskému úřadu. Ten pak provádí vlastní 

zprostředkování. Děje se tak proto, že území kraje je větší a  tak je možnost 

výběru  z většího počtu žadatelů. Jestliže se  v rámci kraje po určitou zákonem 

stanovenou dobu nenajde vhodný pěstoun pro konkrétní dítě nebo vhodné dítě 

pro konkrétního pěstouna, pokračuje v procesu zprostředkování Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR, které provádí zprostředkování v rámci celého území 

České republiky. 

Údaje z evidencí vedených ministerstvem mohou využívat všechny 

krajské úřady, což zvyšuje pravděpodobnost rychlejšího zprostředkování 

pěstounské péče. Jestliže se podaří najít vhodného žadatele pro některé z dětí z 

evidence, je žadatel ihned vyrozuměn a má právo seznámit se s dítětem ve 

třicetidenní lhůtě od doručení oznámení. Žadatel  může navštívit dítě tam, kde se 

nachází a  zvážit, zda podá žádost o svěření dítěte do své péče.  

Došlo-li k úspěšnému zprostředkování, pak to je zakončeno pravomocným 

rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a vyřazením žadatele 

z evidence. (43) 

  K systému zprostředkování bych chtěla podotknout, že se mi nezdá úplně 

správné, že žadatel o pěstounskou péči  často nemá právo na širší výběr.  
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  Nabídku konkrétního  dítěte může sice odmítnout, ale většinou to neudělá, 

protože ví, že by čekal opět dlouho a tak v sobě potlačí různé obavy i to, že  

prostě cítí, že „nepřeskočila jiskra“. Může se pak stát, že pěstounská péče 

nebude úspěšná a dítě bude vráceno do ústavu. Myslím, že je velmi důležité  

neuspěchat  převzetí prvního nabízeného dítěte, počkat dokud se nenajde dítě, 

které by více odpovídalo představám pěstounů.  

Na  tuto úvahu bych ráda navázala v následující kapitole, kde bych chtěla 

zmínit spor Fondu ohrožených dětí s Úřadem na ochranu osobních údajů. 

 V této kauze se ukazuje zásadní rozdílný názor na to, co je pro dítě důležitější, 

zda právo na ochranu osobních údajů či právo na vyhledání rodiny. 

 

6.3.2  Anonymita versus právo na rodinu 

  

Fond ohrožených dětí (FOD)  vyhledává rodiny pro opuštěné děti formou 

inzerátů na svých webových stránkách FOD. Nadřazuje právo na rodinu nad 

právem na anonymitu dítěte.  

Úřad pro ochranu osobních údajů, který s takovouto taktikou hledání 

rodičů pro děti nesouhlasil se odvolával  na právo dětí na ochranu osobních 

údajů a podal  proto na FOD v únoru 2009 trestní oznámení. FOD tento spor 

vyhrál. 

  Děti pro které chce FOD najít náhradní rodinu jsou zejména děti závažně 

zdravotně postižené, nevidomé, neslyšící, na vozíku, autistické, mentálně 

retardované, děti staršího věku a děti romského etnika. I tyto děti ale potřebují ke 

svému zdárnému vývoji bezpečné a láskyplné rodinné prostředí.  

Podle M. Vodičkové, předsedkyně FOD se na základě obecných výzev  

pro postižené děti rodina obvykle nenajde. Vodičková uvádí, že Fond ohrožených 

dětí nalezl od svého vzniku v r. 1990 náhradní rodinu pro víc než 700 dětí, z toho 

nejméně pro 400 jen díky tomu, že o jejich konkrétním osudu a handicapech 

zveřejnil informace ve zpravodaji a na svých internetových stránkách. „Pokud 

byla zveřejněna i fotografie, byla šance na nalezení náhradní rodiny velmi 

vysoká. Fotografie a osud konkrétního dítěte osloví širokou veřejnost, takže se 

obvykle vždy najde někdo, koho tyto informace a zejména fotografie „chytne za 

srdce“, a kdo se rozhodne právě tomuto dítěti pomoci. Díky zveřejnění fotografií 

se podařilo nalézt náhradní rodinu pro stovky těžce handicapovaných dětí, které 

by jinak strávily celé dětství a někdy i celý život v ústavu. Jsou mezi nimi 
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například pětiletý chlapec s rozštěpem páteře, inkontinencí, srdeční vadou, 

meningomyelokelou a hydrocefalusem, tříměsíční holčička s Downovým 

syndromem, roční chlapec s vrozenou lomivostí kostí, osmiletý romský sluchově 

postižený chlapec, tříletá holčička s Downovým syndromem, desetiletý romský 

sluchově postižený chlapec. Nikdo z náhradních rodičů, kteří se sami rozhodli 

pro těžce handicapované dítě na základě zveřejněné fotografie je nevrátil“. (44 ) 

Vodičková dále uvádí, že zveřejňování fotografií a informací o obtížně 

umístitelných dětech není výmysl FOD. Již na počátku šedesátých let 20. století, 

přesně v roce 1963, přišel s tímto nápadem ředitel kojeneckého ústavu v 

Olomouci pediatr A. Mores, který dal do časopisu Vlasta inzerát, že tři děti 

»hledají rodiče«. Byly u něho fotografie a stručný popis. Jeden chlapec byl zcela 

nevidomý,druhý měl jen jedno oko a třetí byla malá Romka. Během několika dní 

dostal lékař Mores 150 žádostí o tyto děti, z toho 40 o nevidomého chlapce. (45).  

Když uvedené případy měly šťastný konec, přece jen lze považovat za 

mimořádně závažnou otázku, zda právě medializace konkrétního dítěte je 

správnou volbou. Říká se, že „účel světí prostředky“. Jistě je pozitivní, když 

potřebné dítě najde i touto nezvyklou formou své rodiče / pěstouny /, ale otázka 

je stále legitimní a souvisí s problematikou anonymity či zveřejnění identity dítěte. 

Co když se někdy dítě dozví, jak byl jeho případ prezentování v mediích/ 

zejména v televizi/ a co když ze záznamu uvidí svůj dojemný příběh?  

S ohledem na tyto problémy se lze dále ale ptát : „nejsou opuštěné děti až 

příliš neviditelné? Mají právo použít i prostředků masové komunikace k tomu, 

aby našly novou rodinu? Máme my toto právo  pro nalezení vhodných rodičů pro 

tyto děti“?  

         Na všechny uvedené otázky se podle mého názoru může odpovědět „ano“.  

Pro opuštěné dítě je získání náhradní rodiny důležitější, než zájem na  

anonymitě. 

Ve Sborníku prací německých a rakouských autorů jsem našla příspěvek, 

z kterého jsem se dozvěděla, že zkušenost A. Morese byla v roce 1968  inspirací 

pro sociální pracovníky v Bavorsku  a že díky inzerátům v časopise Süddeutsche 

Zeitung se podařilo umístit  do rodin 38 dětí, které nikdo nechtěl. Ukázalo se, že  

se mnozí z těch, co se přihlásili,  již dávno zabývali myšlenkou na to, poskytnout 

nějakému dítěti domov, ale teprve při konfrontaci s tím, kterým osudem dítěte se 

cítili osobně zasaženi. O jedno dítě se hlásilo 10 – 15 osob, v některých 

případech jich bylo i 60. (46, str. 29) 
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Při pátrání  po tom jaká je současná praxe se zveřejňováním fotografií a údajů o 

dětech v zahraničí,  jsem dosud našla informace  pouze o Kanadě a USA , kde 

se takové údaje volně zveřejňují. Nejvíce fotografií dětí s popisem jejich povahy a  

zdravotního stavu jsem našla na těchto webových stránkách : 

www.ocfs.state.ny.us/adoption,  www.photolisting.adoption.com, 

www.canadasweitigkikds.ca,  www.capbook.org/media-gallery-photos, 

www.holtinternational.org,  www.child.aberte.ca/home.  

Na nich je možné zadat do pole hledání dětí kategorie jako věkové rozmezí, 

chlapec nebo dívka, sourozenci, barva pleti. Objeví se výčet dětí s fotografiemi, 

popisem a kontaktem na agenturu. Myslím, že třeba  lidé, kteří uvažují o 

pěstounské péči, ale nejsou rozhodnuti, tak  spatřením fotografie dítěte, které je 

jim  nějakým způsobem blízké, pocítění přání ho udělat šťastnějším. To může být 

ten rozhodující impuls, proč navštíví zprostředkovatelskou agenturu, informují se 

na dítě a podají žádost.  

 

6.4  Hmotné zabezpečení pěstounské péče  

 

    Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů 

svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Vedle 

dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální 

podpory a to především přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. 

     K dávkám pěstounské péče patří:  

     a) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte - výše činí 2,30 násobek životního 

minima dítěte a řídí se podle jeho věku a zdravotního stavu. Například zdravému 

dítěti do 6 let náleží 3680 Kč.  

    b) Odměna pěstouna  -  výše činí součin životního minima jednotlivce a 

koeficientu 1,00 za každé svěřené dítě, tj. 3126 Kč za jedno dítě. 

    c) Příspěvek při převzetí dítěte – výše činí 4,45 násobek životního minima 

dítěte, při převzetí dítěte do 6 let věku to je 7120 Kč. 

    d) Příspěvek na koupi motorového vozidla – náleží pěstounovi, který má 

v pěstounské péči více jak čtyři děti. Příspěvek je poskytován ve výši 70% 

pořizovací ceny vozidla, nejvýše však 100 tisíc korun. Konkrétní částky jsou 

k 1.1.2009. (47) 

 

 

http://www.ocfs.state.ny.us/adoption
http://www.photolisting.adoption.com/
http://www.canadasweitigkikds.ca/
http://www.capbook.org/media-gallery-photos
http://www.holtinternational.org/
http://www.child.aberte.ca/home
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6.5  Kontrola pěstounské péče 

 

   Kontrolu provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností. Jeho 

zaměstnanci sociálně - právní ochrany dětí jsou povinni pěstounskou rodinu  

navštěvovat a to v prvním půlroce dvakrát, tedy jednou za tři měsíce a poté 

jednou za 6 měsíců. 

Uvedené návštěvy mají preventivní význam, jejich smyslem je zachytit 

možné problémy již v jejich počátcích. Pěstouni jsou povinni s orgány sociálně -

právní ochrany spolupracovat a  poskytovat nezbytné informace. 

Případný zásah do výkonu pěstounské péče  musí být orgánem sociálně 

právní ochrany dětí náležitě uvážen, důsledně odůvodněn a objektivně podložen 

důkazy. Narušování soukromí rodiny a vytváření pocitu nejistoty není v zájmu 

dítěte.( 48) 

 

6.6  Zánik pěstounské péče 

 

Pěstounská péče může zaniknout z důvodu dosažení zletilosti dítěte, 

úmrtí dítěte nebo pěstouna, zrušením pěstounské péče rozhodnutím soudu. 

 Soud může  pěstounskou péči zrušit jen ze závažných důvodů. Těmi může být 

např. skutečnost, že se stabilizovala situace v biologické rodině dítěte a dítě se 

do ní může navrátit, nebo skutečnost, že pěstounská péče neplnila svůj účel, dítě 

si na nové prostředí nezvyklo, nebylo o něj řádně postaráno nebo o zrušení 

požádal sám pěstoun. 

Na návrh pěstouna zanikla pěstounská péče v roce 2008 v 84 případech. Na 

návrh OSPOD ve 43 případech. (49) 

 

6.7  Výhody dlouhodobé pěstounské péče  

 

            Dlouhodobá pěstounská péče poskytuje dítěti to, co nejvíce potřebuje :  

„základní pocit životní jistoty a lásky, trvalou péči jedné osoby a jednotné 

prostředí  jež dává pocit domova“. (50) 

Dále mu poskytuje potřebu otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy.  

Aby  totiž byla pěstounská péče úspěšná je nejdůležitější  :  

„1. Hloubka a stabilita citových vztahů mezi pěstouny a dítětem. 
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2. Tolerance poruch a problémů ve vývoji dítěte spojená se snahou starat se o 

jeho optimální vývoj. 

3. Společná perspektiva dítěte s pěstounskou rodinou „ (51)  

Ve většině pěstounských rodin jsou tyto tři podmínky splněny. 

 

 

6.8  Nevýhody pojetí pěstounské péče jako dlouhodobé 

 

Pěstouni se  chovají jako adoptivní rodiče. Místo, aby udržovali a podporovali 

kontakt dětí s jejich biologickou rodinou, dělají pravý opak - chtějí mít děti jen pro 

sebe, ačkoliv jsou jim známy podmínky dlouhodobé péče. 

 

7. Pěstounská péče v moderním pojetí –  krátkodobá ( na přechodnou dobu ) 

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu je relativně novou formou náhradní 

rodinné péče, jež byla do našeho právního řádu včleněna novelizací zákona 

 č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, která byla s účinností od 1. 6. 

2006 provedena zákonem č. 134/2006 Sb. Do zákona se tato péče dostala 

hlavně z důvodu prosazování britského modelu profesionální pěstounské péče.  

Zákon o rodině ani zákon o sociálně - právní ochraně dětí ale výslovně 

nevymezuje účel a cíl této péče. Z jeho úpravy pouze vyplývá, že jejím účelem je 

zabezpečit péči o dítě třetí osobou do doby, než bude rodič schopen péči o dítě 

zpět převzít, nebo než bude dítě umístěno do jiné formy náhradní rodinné péče. 

  Tento druh péče má tedy sloužit jako přechodná alternativa k péči ústavní. 

Jejím účelem je zajistit dočasný pobyt dítěte, které nemůže z různých důvodů 

nadále setrvat v biologické rodině, avšak je zde předpoklad brzkého návratu do 

ní. Je to například po dobu kdy je  rodič hospitalizován v nemocnici, je ve výkonu 

trestu, přišel o bydlení, při probíhající krizi v rodině a apod. Záměrem je 

poskytnout rodičům čas na vyřešení osobních problémů či vztahů, pomoci dětem 

překonat obtíže či je ochránit. Bylo-li dítě svěřeno do této péče, je soud povinen 

nejméně jednou za tři měsíce přezkoumat, zda důvody k opatření dále trvají. Z 

psychologického hlediska jde o podpůrnou rodinnou péči, nikoli o pěstounskou 

péči. (52) 
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 V průběhu pěstounské péče na přechodnou dobu by měla být stanovena  

komplexní sociální diagnóza a prognóza dítěte a započat nápravný, terapeutický 

a rehabilitační program. Pěstouni by se na sanaci biologické rodiny měli podílet.  

Pokud se nepodaří rodinu sanovat, může krátkodobá pěstounská péče přejít 

v dlouhodobou pěstounskou péči. 

Tento model pěstounské péče je založen na výraznějším uplatnění 

spolupráce sociálních pracovníků, odborníků, pěstounů, a pokud je to možné, 

také původní rodiny.  Pěstoun byl měl brát péči o dítě jako své zaměstnání, být 

srozuměn s tím, že dítě mu je svěřené pouze dočasně.  

Z hlediska finančního zajištění náleží pěstounům i dětem v přechodné 

pěstounské péči dávky pěstounské péče ze systému státní sociální podpory, a to 

ve stejném rozsahu jako v ostatních případech svěření dítěte do klasické 

pěstounské péče. 

Nová pěstounská péče na přechodnou dobu není v podstatě zatím využívána.   

 

7.1  Požadavky na osobu pěstouna na přechodnou dobu 

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu nemá vlastní vymezení, které osoby se 

mohou stát pěstouny na přechodnou dobu. Tyto osoby jsou shodné s pěstouny 

tradičními, čili může to být samotná osoba, jeden z manželů, nebo manželský 

pár. Do  evidence se zařazují na základě žádosti podané u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, který se žádostí postupuje stejně jako u klasické 

pěstounské péče.  

     Podmínky jsou tedy stejné jaké udává  zákon o rodině k požadavkům na 

osobu pěstouna a to, aby osoba pěstouna poskytovala záruku řádné výchovy 

dítěte. Pěstouni by měli  pouze rozumět tomu, proč je pro dítě potřebná 

přechodná pěstounská péče, měli by chápat, že bude  důležité udržovat  kontakt 

mezi dětmi a jejich biologickou rodinou a  vědět, že tyto  kontakty budou muset 

podporovat. 
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7.2  Výhody krátkodobé pěstounské péče 

 

 Všechny děti o které se rodiče dočasně nemohou postarat nebo jim byly 

odebrané se dostávají do rodinného prostředí a nikoli do ústavního zařízení. 

Výhodou je to především pro malé děti do 3 let, které si  obzvlášť těžce přivykají 

na kolektivní zařízení. 

 

7.3  Nevýhody krátkodobé pěstounské péče 

 

             Pokud je dítě umístěné v krátkodobé pěstounské péče z důvodu krize 

v rodině je nezbytná souběžná sanace jeho biologické rodiny. V současné době 

je ale systém sanace biologických rodin  teprve v začátcích. 

 Sociální pracovnice na systematickou sanaci rodiny nemají čas a ani na ni 

nejsou dostatečně odborně připraveny.“ Co se tedy v době umístění dítěte do 

přechodné péče bude dít s biologickou rodinou? Není vypracována ani jednotná 

metodika na posouzení funkčnosti biologické rodiny dítěte, na jejímž základě by 

byl program sanace vypracován“. (53) 

Dalším problémem je to, že nelze zajistit, aby se  zejména menší dítě na  

pěstouny citově neupnulo a nenafixovalo. Krátkodobé umísťování do péče a 

opakované přesuny by mu ubližovaly – znamenaly by psychická traumata ze 

zpřetrhání citových vazeb. 

      

 

8. Model profesionální (sociálně-pedagogické či terapeutické) péče 

 

Tato velmi diskutovaná profesionální pěstounská péče zatím nemá oporu 

v českých zákonech .  

 Termín profesionální pěstounská péče je převzat z britského modelu  a u nás 

bylo proti němu vzneseno mnoho námitek ze strany pěstounů a občanských 

sdružení. Jde o to, že slovo „profesionál“ vzbuzuje dojem, jakoby současní 

zkušení pěstouni byli amatéři  a  také vzbuzuje dojem určitého „profesního“ 

odstupu pěstouna od dítěte, vykonávání pěstounství jen pro peníze apod. Rozdíl 

mezi pěstounem „tradičním“ a pěstounem „profesionálním“ by měl ale být jen 

v kvalitnějším odborném zázemí, spolupráci s odborníky a tudíž v lepších 

předpokladech  pěstouna „ profesionála“ k péči o dětí se speciálními potřebami. 
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Důvodem pro toto  rozšíření pěstounské péče by mělo být to,  že je mnoho  

dětí v ústavech, které ze zdravotních či sociálních důvodů vyžadují specifickou 

péči a které se také proto  těžko dostávají do klasických pěstounských rodin. 

Uvažuje se o vzniku profese a s tím souvisejícího vysokoškolského studijního 

oboru pěstoun-terapeut. Profesionální pěstouni by měli  absolvovat odborné 

kurzy zaměřené na psychologii, pedagogiku a zdravotní postižení. 

Profesionální pěstounství by mělo umožňovat pěstounům zaměřit se na 

určitou skupinu dětí – období puberty a dospívání,  na děti s různými obtížemi, 

např. na děti s fyzickým či smyslovým postižením, s poruchami učení, 

sourozenecké skupiny či poznamenané dřívějšími negativními vlivy (týrané, 

zneužívané apod.). Péči o děti by měli  mít pěstouni jako svoje povolání a být za 

něj placeni.  

 

  8.1  Výhody profesionální pěstounské péče  

 

  V rodinném prostředí by mohly vyrůstat i děti, které v současné době do 

pěstounské péče nikdo nechce, to  znamená děti starší 10 let, sourozenecké 

skupiny, romské děti, děti zdravotně postižené. 

 

8.2   Nevýhody profesionální pěstounské péče :  

Pěstounskou péči by měli pěstouni pojímat jako zaměstnání. To znamená, 

že ditě opět bude vyrůstat v prostředí, které není rodinou. Profesionální 

vychovatelé se nebudou moci stoprocentně citově angažovat pro všechny děti, 

které profesionální pěstounskou rodinou projdou. „Mediálně byla hodně 

proklamována „maximální láska“ tzv. profesionálních pěstounů ke svěřeným 

dětem. Při věnování maximální lásky a střídání dětí by se kapacita 

profesionálních pěstounů brzy vyčerpala. A vzpomeňme znovu slova profesora 

Matějčka o tom, že kdo nemiluje, nemůže vychovávat. Bez vytvoření hlubokých, 

pravých rodinných vztahů profesionální pěstouni výchovu nezvládnou – dobře 

vychovávat a převychovávat může jen ten, kdo dítě bezpodmínečně miluje“. ( 54) 
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9. Druhy pěstounské  péče v zahraničí  

 

          V celé Západní Evropě došlo v 70. letech 20. století k velké kritice ústavní 

péče, což mělo za následek její radikální omezení a možnost využití pouze 

v krajních případech. Nejdůležitějšími  charakteristikami pěstounské péče 

v zahraničí je :  

 „sociální pracovníci, kteří profesionální pěstounskou péči sledují a vedou 

případy jednotlivých dětí  a rodin, mají na starosti poměrně malý počet 

případů; 

 pěstouni prošli či procházejí speciálním výcvikem; 

 ve své práci a péči se řídí plánem terapie, rehabilitace a nápravy, který je 

připravován pro každé dítě; 

 pěstounům se dostává profesionální a emocionální podpory; 

 krizové intervenční služby jsou pro  pěstounské rodiny k dispozici 24 

hodin denně; 

 důraz je kladen na posouzení a naplňování výchovných potřeb dítěte; 

 systém péče o dítě je koordinován. 

 po pěstounech  je požadováno absolvování odborných kurzů „ (55 ) 

 

Ve všech zemích západní Evropy fungují více méně stejné modely pěstounské 

péče. Velká Británie má systém těchto modelů ale nejvíce propracovaný a  proto 

je  nám dávána  za vzor, který by se měl napodobit.  

        Následně  proto přiblížím situaci  pěstounské péče ve Velké Británii. 

 

 

9.1  Velká Británie 

 

Britský model pěstounské péče je  považován  za nejvhodnější pro změny 

v našem pojetí  pěstounské péči. Pěstounská péče zde existuje v několika 

formách, jejichž názvy a zaměření se odvíjí od situací, které mají řešit. Ústavní 

péči u dětí do pěti let britská legislativa zakazuje. V Británii je celkem 43 tisíc 

pěstounských rodin v nichž je umístněno 51 tisíc dětí. (56) 
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       Základními typy pěstounské péče  jsou : 

 

 Respitní péče  

Respitní péče nabízí rodičům nebo dětem krátkodobý, většinou víkendový nebo 

týdenní pobyt, jako odpočinek od stále trvající péče nebo odpočinek jeden od 

druhého. Je využívaná především pro děti s tělesným postižením, dospívajícím, 

kteří mají konflikty se svou rodinou a pro děti s poruchami učení.  

 Azylová, emergentní pěstounská péče 

  Tato forma péče je určena pro děti které potřebují okamžitou pomoc a trvá jen 

krátce (jednu noc, několik dní, nebo dokud se nepodaří najít dlouhodobější 

umístění).Tzv. azyloví pěstouni jsou schopni přijmout dítě kdykoli, za to mají 

nárok na zvláštní příspěvek a to jak  za svou neustálou „pohotovost“ tak i za 

každé přijaté dítě. Taková situace může například nastat v noci, kdy je policie či 

sociální pracovník informován o toulajícím se dítěti, které nemá kam jít, nebo o 

dítěti v nebezpečí zneužití.  

 Krátkodobá pěstounská péče 

Tato péče může trvat několik dní až tři měsíce. Je využívána pro malé děti 

před osvojením, pro děti u nichž v rodině probíhá krize, z důvodů diagnostických 

nebo v případech, kdy není rodič schopen se o dítě postarat, např. při 

hospitalizaci. Krátkodobá péče může přetrvat až do středně či dlouhodobé péče. 

Za  dobu pobytu v krátkodobé péči by měly být vyřešeny problémy v původní 

rodině, anebo se začne postupovat podle vytvořeného plánu péče a plánu 

umístění.  

 Středně dlouhá pěstounská péče 

Je nejvíce využívanou formou pěstounské péče. Trvá od sedmi týdnů do dvou 

let. Je využívána pro přípravu na návrat do vlastní rodiny nebo do samostatného 

života. Záměrem této pěstounské péče je též poskytnutí času rodičům na 

vyřešení problémů, které vedly k odebraní dítěte a pomoci dětem překonat své 

obtíže nebo je ochránit. Určité procento dětí umístěných ve středně dlouhé péči 

často přechází do dlouhodobé péče či osvojení.  

 Dlouhodobá a trvalá péče 

Tato forma pěstounské péče je obdobou české individuální pěstounské péče. 

Trvá přibližně od dvou let dále nebo do doby než dítě dosáhne dospělosti. 

Mnoho dětí přijatých do dlouhodobé pěstounské péče je svými pěstounskými 

rodinami později osvojeno.  (57) 
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Dále je ve Velké Británii realizována profesionální specializovaná 

pěstounská péče, kdy speciálně vyškolení pěstouni pečují v rodinném prostředí o 

velmi obtížně vychovatelné dítě nebo mladistvého. 

Výše odměny pěstounů se pohybuje od minimální částky až do výše 

příjmu sociálního pracovníka podle náročnosti péče o umístěné dítě a regionu, 

kde rodina bydlí. Kontakt biologických rodičů se svými dětmi je v britském 

systému pěstounské péče velmi podporován. Sociální pracovník místního úřadu  

určuje frekvenci a formu kontaktu, o kterých sepíše s rodičem smlouvu, jejíž 

porušení může být podnětem k soudnímu zákazu  kontaktu s dítětem. Místem 

setkávání je tzv. kontaktní centrum sociálního odboru místního úřadu nebo 

agentury pro pěstounskou péči. Pro každé dítě je vypracován individuální  plán 

péče. Profesionální pěstouni spolupracují s tzv. speciálním podpůrným týmem, 

který se skládá ze sociálních pracovníků, pedagogů a v případě potřeby i 

psychologů, lékařů a terapeutů. ( 58) 

           Pěstounů je ale nedostatek. V posledních let hlavně klesá zájem pěstounů 

o děti jiného etnika, dětí nad 12 let  a dětí zdravotně postižených. Hledání 

pěstounů probíhá  prostřednictvím inzerátů v médiích nebo kampaněmi 

podporujícími pěstounství. Z provedeného průzkumu, který v roce 2009 

prováděla agenntura Fostering Network vyplývá, že  94% pěstounů je věku 40 let 

a více a 65% je starších 50 let. Ve srovnání s výzkumem v roce 2001 se ukazuje, 

že se věk pěstounů výrazně zvýšil. V roce 2001 byl průměrný věk u žen 46 let v 

roce 2009 už je to 54 let. U mužů stoupl věk z 47 let na 54 let. Jen 6% pěstounů 

je mladších 40 let. Současní pěstouni budou brzy odcházet do důchodu, což do 

budoucna způsobí, že pěstounů bude ještě méně. Hledají se ti, kterým je 

v současné době 20, 30, 40 let, což se ukazuje jako problém. (59) 

      Ukázaly se též nedostatky v krátkodobém umísťování dětí, kdy děti putují  od 

jedné pěstounské rodiny k druhé a čím více mění místo, tím hůře to snášejí.  (60) 

Ve výzkumu, který trval 3.5 roku  a  který se prováděl v Británii  u 242 dětí, které 

se dostaly do pěstounské péče v roce 1997 se zjistilo, že pouze 46 dětí zůstalo 

v stejné pěstounké rodině po celou dobu studie. 100 dětí vystřídalo jednu až dvě 

rodiny, 43 dětí mělo více než pět umístění a deset dětí mělo deset a více 

umístění, včetně dítěte, které mělo umístěních dvacetdevět.  
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Zde předkládám názornou tabulku : 

 

           1 umístění     2 umístění   3 - 5 umístění  6 – 9 umístění  10+ umístěních   celkem 

 0-4roky   10                27                44                    16                    1                         98 

 5-9 let    12              12               26                 12                   0                      65 

 10+let     24             24               19                  15                  9                       79 

 Celkem   46             54               89                  43                 10                    242 

 

Většina přesunů dětí byla iniciována místními úřady. Menšina proto, že pěstouni 

skončili nebo byla doba dítěte v určité pěstounské rodině z nějakého důvodu 

časově ohraničená. Plánované přesuny byly největší příčinou u ukončení prvního 

umístění, ale i druhého, třetího, čtvrtého, pátého a šestého umístění. Přesuny se 

nejčastěji děly z důvodu spojit sourozenecké dvojice, dostat dítě k pěstounům 

stejné etnicity a kultury,  z krátkodobé do dlouhodobé pěstounské péče. 

Nynější trend se přiklání k dlouhodobé pěstounské péči a hledají se pěstouni, 

kteří jsou schopni nabídnout  domov dětem na 15 let  a déle. 

Vládní dokument „Every child matters: Green Paper“ ukazuje na prioritu zajistit, 

aby všechny děti měly bezpečnou vazbu s pečujícími osobami. Pokud se děti 

odebrané z vlastních rodin nemohou vrátit domů z krizového či krátkodobého 

umístění v pěstounské rodině rychle (zhruba do 8 týdnů), musí být učiněno jasné 

rozhodnutí o tom, kde budou žít nastálo v budoucnu. ( 61) 
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10.  Dílčí závěr  

 

Na rozdíl od České republiky je v zahraničí za pěstounskou péči v pravém slova 

smyslu považována pouze profesionální pěstounská péče. To znamená, že 

pěstouni jsou v neustálém kontaktu se sociálním pracovníkem, ostatními 

zainteresovanými odborníky a biologickými rodiči dětí. Hodně se usiluje o  návrat 

dítěte do jeho původní rodiny, nebo alespoň  o  udržení kontaktu s touto rodinou  

v případech, kdy  se dítě do ní vrátit nemůže. V České republice naproti tomu 

převažuje pojetí pěstounské péče jako záležitosti dlouhodobé  s  absencí 

kontaktů s biologickými rodiči.  

Dnes už je ale známo, že krátkodobá pěstounská péče, módní zejména v 80. 

letech 20. století, ukazuje své slabé stránky. Je  všeobecně známo, že děti 

projdou za život více rodinami. Není výjimkou, že i deseti. Jak bylo vidět 

z provedeného výzkumu, i malé děti do čtyř let věku vystřídaly mnoho míst. 

Tady bych si dovolila říci, že to už by pro ně bylo lepší jedno umístění 

v ústavu. „Dlouhodobou perspektivu dítěte umístěného v pěstounské péči 

oceňují zahraniční odborníci, kteří měli možnost náš systém náhradní rodinné 

péče důkladně poznat. To, co bylo a je u nás v dobrých pěstounských rodinách 

samozřejmé – dlouhodobý a jistý vztah dítěte k pěstounům – mnozí z nich včetně 

Britů teprve objevují“. (62) 

  Domnívám se také, že není vždy správné podporovat vazby dítěte na původní 

rodinu.  Dítě potřebuje pocit jistoty a bezpečí, stabilní citové vazby a to je myslím 

původní rodinou narušováno. U krátkodobé péče je také riziko, že budou děti 

vráceny i rodičům s těžkými poruchami osobnosti, rodičům, kteří své děti 

opakovaně dávají do dětských domovů či opakovaně jako rodiče selhávají, což je 

proti zájmům dětí.  

Pouze a jen umísťováni dětí do přechodných rodin nemusí být také vždy 

správné. Někdy může být spíše výhodou umístění dítěte do ústavního prostředí. 

Starším dětem může více vyhovovat citově neutrální prostředí,  než navazování 

nových citových pout v jiné rodině. 

 Zde bych citovala Z. Matějčka : „ do ústavního prostředí by měly jít i děti z těžce 

rozvrácených rodinných poměrů, kde se dítě stává předmětem rozvodového 

sporu a kde trvalé napětí a množství konfliktových situací je neúměrně 

vyčerpává. Citově indiferentní prostředí ústavu poskytuje příležitost k uklidnění a 

vyrovnání nejen jemu, ale i celé rodině. Viděli jsme i velmi úspěšné případy 
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citového vyrovnání po přechodu do dětského domova u těch starších dětí, které 

byly traumatizovány přílišnými nároky v perfekcionistických rodinách nebo 

přílišnou snahou adoptivních rodičů vzbudit citovou odezvu v dítěti, které 

takovým nárokům nikdy nepřivyklo“. (63, str.237) 

I další zahraniční zkušenosti, například z Francie potvrzují, že existují děti, 

kterým péče profesionálních pěstounských rodin z různých důvodů nevyhovuje. 

Např. docházelo k navazování velmi silných citových pout mezi dětmi a 

profesionálními pěstouny, která dětem působila těžkosti v kontaktu s vlastními 

rodiči. Z toho důvodu  ve Francii opět otevřeli  nízkokapacitní  instituce pro výkon 

ústavní výchovy, které  předtím zrušili. ( 64) 

 

11. Postoj společnosti k negativnímu zacházení s dětmi 

 

Připomenutím historie syndromu zneužívaného a zanedbávaného dítěte bych 

chtěla ukázat změnu v postoji společnosti k negativnímu zacházení s dětmi. 

„Postoje okolí k negativnímu zacházení s dětmi se v různých historických dobách 

a různých lidských společenstvích značně liší a odborníci (pediatři, 

psychologové, sociální pracovníci) jim po dlouhou dobu věnovali jen minimální 

pozornost. Historikové vědí velmi  málo o dětství, o vztazích mezi rodiči a dětmi 

v dobách minulých. A ještě méně vědí o kruté  stránce této historie, totiž o týrání, 

kterým děti trpěly. Z minulých století se zachovalo příliš málo svědectví, proto 

abychom si mohli tuto skutečnost představit, neboť týrání a zneužívání dětí bylo 

vždy striktně soukromou rodinnou záležitostí, která se jako veřejné a 

společenské zlo neuznávala“. (65, str.75) Ve Francii lékař, A. Tardieu, který měl 

zkušenosti s pitvami, publikoval v roce 1860 článek o zraněních dětí následkem 

surového zacházení. I když byly argumenty velice jasné, článek nevyvolal 

žádnou odezvu. Tu měl až článek vydaný v roce 1953, v němž americký lékař 

L.Silverman popsal syndrom komplikovaného poranění dítěte nezaviněného 

úrazem. „ Uběhlo tedy celé jedno století, než pokroky na poli rentgenologie 

umožnily znovu předložit důkazy, které Tardieu objevil při svých pitvách 

v pařížské márnici . Příčina, proč týrání dětí zůstalo tak dlouho mimo pozornost, 

nebyla jen ta, že převládající sentimentální mýtus milujících rodičů učinil tuto 

představu pohoršlivou a neuvěřitelnou. Samotná myšlenka na týrání dětí 

nemohla existovat do té doby, dokud byly děti považovány za  vlastní majetek 

svých rodičů, za někoho, kdo je zcela podřízen rodičovské disciplíně“.(66, str.81) 
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Larry Wolff ve své knize Týrání a zneužívání dětí ve Vídni v době Z. Freuda 

popisuje dva velice otřesné případy kdy rodiče utýrali děti k smrti. Dobový tisk 

v roce 1899 tyto kauzy sice podrobně popisoval, ale brzy byly zapomenuty. Autor 

ve své knize mimo jiné  poukazuje i na sousedy nahlášené případy týrání dětí, 

kdy sousedé třeba čtyřikrát zašli na policii oznámit brutální trestání dítěte  a kdy 

rodiče dokonce obdrželi soudní varování před „excesy v domácí výchově“ a nic 

se nestalo. Tyto případy skončily smrtí dětí. Jako motivaci k nahlášení 

uvedených  případů na policii L. Wolf ukazuje, že častější příčinou  než 

zachraňování dětí bylo to, že sousedé chtěli rodinu vystěhovat z domu. Rodiče si 

prostě nedokázali udržet statut vážených nájemníků. Děti chodily polonahé a 

žebraly – to sousedům vadilo, ne však to, že trpěly a umíraly hlady. 

           Úřady byly jen málo připraveny na projednávání nějakého sociálního 

problému, který nebyl dosud za sociální problém uznán. 

Při pohledu do dějin násilí vůči dítěti  vidíme první mezník v roce 1883, kdy 

v Liverpoolu vznikla první Národní společnost prevence proti krutostem na 

dětech. Teprve ale nedávno se zneužívání dětí, tak jak je známe my, zneužívání 

dětí rodiči přímo doma, dostalo do povědomí veřejnosti a široce se rozšířilo jako 

běžný lékařský a sociologický syndrom.  

„Významným datem je pak rok 1953, kdy americký lékař L. Silverman popsal 

syndrom složitého poranění dítěte nezaviněného úrazem a zcela zásadním 

milníkem je rok 1962, když Časopis americké lékařské asociace otiskl článek  

„Syndrom zbitého dítěte“, ve kterém americký lékař německého původu  

G. Kempe poprvé popsal syndrom bitého dítěte. Článek měl za cíl vyburcovat 

odbornou lékařskou veřejnost z určité lhostejnosti vůči těmto závažným 

negativním sociálním jevům. Teprve od zveřejnění této průkopnické práce začala 

být ve světě, a postupně i u nás věnována tomuto jevu  dostatečná pozornost  a 

od této doby se zneužívání dětí stalo předmětem neustálého zájmu, před rokem 

1962 byl tento jev zcela neznámý a neuvěřitelný.“ (67, str.12) 

„ U nás je v tomto ohledu již klasickou průkopnickou prací především 

publikace  „Psychická deprivace v dětství“ od J. Langmaiera a Z. Matějčka. Tato 

práce  svým způsobem „předběhla dobu“, protože v zahraniční literatuře je větší 

pozornost jemnějším formám špatného zacházení s dětmi (včetně emočního 

týrání, citové deprivace či „psychického zanedbávání“) věnována spíše až od 

konce minulého století. V roce 1971 český pediatr A. Ringel popsal psychické 

týrání dětí, v roce 1977 byl poprvé popsán syndrom barona Prášila v zastoupení 
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(Münchhausen syndrom by proxy) situace, kdy rodič vymýšlí a předstírá příznaky 

nemoci dítěte. Významným přelomem v historii identifikace násilí namířeného na 

děti  byla 3. evropská konference, která se konala v Praze v roce 1991 a 

tématizovala syndrom zneužívaného a zanedbávaného  dítěte. Definici tohoto 

syndromu vypracovala zdravotnická komise Rady Evropy v roce 1992. Rok 1996 

znamenal popis tří forem komerčního sexuálního zneužívání dětí jako další formy 

násilí na dětech“. (68, str. 65) 

Z uvedeného vyplývá, že současná doba je už velmi citlivá na násilí namířené 

vůči dětem a neuznává formy násilí, které ještě v nedávné době byly společností 

akceptovány jako běžná součást každodenního života.  

Kromě dalších důvodů, které  uvedu dále je i citlivost k hrubému zacházení 

s dítětem a jeho zanedbávání příčinou, že je velký počet dětí nucen žít mimo 

svou biologickou rodinu. 

 

 

12. Sociální práce s nefunkčními rodinami 

 

Na náhradní rodinnou péči se ale nedá pohlížet bez kontextu celé sociální 

politiky, proto bych v této kapitole chtěla ukázat jednu z možností, jak snížit počty 

dětí v dětských domovech. 

           Rozlišujeme rodinu funkční, ve které je zajištěn dobrý vývoj dítěte. Ve 

společnosti existuje  až 85% rodin funkčních. Dále lze určit rodinu problémovou, 

ve které se vyskytují závažnější problémy, které však neohrožují vývoj dítěte. 

Takových rodin je v populaci kolem 12%. Vyšší míra rizik bývá u rodin 

dysfunkčních, ve kterých je ohrožen vývoj a prospěch dítěte. Takových rodin 

bývá kolem 2 - 3%. Rodiny zcela nefunkční jsou takové rodiny, kde poruchy  

rodinného systému vůbec neumožnují plnit základní funkce ve vztahu k dítěti. 

Odhaduje se, že takových rodin bývá ve společnosti kolem 0.5%. (69) 

           Převážný počet dětí je do institucionální výchovy umísťován ze sociálních 

důvodů, kvůli nedostatečnými životním a rodičovským dovednostem. Proto se 

nyní klade  velký důraz na práci s rodinou, která se nazývá sanace rodiny.  

 Tento přístup není nic nového, že „účinná pomoc ohroženým rodinám je prvním 

a základním krokem k omezení příčin, jež vedou k umístění dětí do ústavů“, psal 

již profesor Z. Matějček. (70, str.227) O sanaci rodiny se dozvídáme i ze sborníku 

„Náhradní rodinná péče“, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věci ČR 
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v roce 1982 : „Jestliže sociální pracovnice dojde k závěru, že je možné, aby 

rodina zůstala pohromadě, pak jí musí soustavně a konstruktivně pomáhat. 

Sanace rodiny je namáhavá, zdlouhavá a výsledek nemusí být vždy korunován 

úspěchem. Avšak nic nemůže být sociální pracovnicí větší odměnou než vědomí, 

že pomohla udržet rodinu pohromadě“. (71, str.107) Dokonce se plánovalo, že 

bude vybudována pečovatelská služba pro rodiny s dětmi, kdy by do rodin chodili 

dobrovolníci, kteří by rodičům pomáhali s péčí o děti.  

 I v dnešní době má sociální práci s rodinou realizovat OSPOD ( orgán sociálně-

právní ochrany dětí). Jeho pracovnice jsou ale přetíženy, průměrně mají na 

starost 300 případů ročně,  a proto je jejich pomoc jen omezená. Je zde velký 

prostor pro nestátní instituce.  

            Jednou z takových nestátních organizací je i středisko STŘEP (středisko 

pomoci), které je občanským sdružením. Jeho zakladatelka a vedoucí je Věra 

Bechyňová, která o moderních formách sanace rodiny napsala se svou kolegyní 

V. Konvičkovou učebnicový text „Sanace rodiny“. Dle statistiky STŘEP i dle 

zahraničních zkušeností, lze vrátit domů až 70% dětí, pokud se s rodinou 

intenzivně pracuje. Se sanací rodiny musí rodiče souhlasit, poté je vypracován 

plán a do rodiny zpočátku jednou týdně dochází pracovník centra sanace.  

              V současné době ale neexistuje žádná metodika, která by upravovala 

povinnosti a pravidla spolupráce odborníků pomáhajících ohroženému dítěti. Vše 

záleží na jejich vůli a  vzájemném respektu.  Práce s rodinou může mít formu 

podpory od zaškoleného dobrovolníka, terapie poskytované profesionálem celé 

rodině,  nebo někomu z rodiny. Podle výzkumu  STŘEP i četných zahraničních 

zkušenostech  se ukazuje, že „pokud je rizikovým rodinám poskytnuta podpora 

v době před narozením dítěte nebo krátce po něm a pokud tato podpora 

rodičovství trvá i v raném věku dítěte, nemusí dojít k odebrání dítěte z rodiny 

z důvodů zanedbávání péče“. (72, str.103)  

Obvykle jsou rozlišovány čtyři typy zanedbávání :   

 „fyzické – neuspokojování tělesných potřeb dítěte  (výživy, ošacení, 

přístřeší, ochrany před nebezpečím) 

 výchovné – nezabezpečení možností vzdělávání ve škole, chybějící 

ochrana  před dětskou prací atp. 

 emoční – neuspokojování citových potřeb dítěte (náklonnosti, lásky, 

pocitu, že  někam patří) 
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 zanedbávání zdravotní péče - zanedbávání preventivní péče i péče 

specifické, kterou dítě potřebuje“ (73, str. 38) 

 Další organizací, která se zabývá sanací rodiny je občanské sdružení  Home-

Start Česká republika (dále jen HoSt), které poskytuje aktivizační služby rodinám 

s dětmi do 6 let. V Praze působí HoSt od roku 2003, v roce 2007 byla nabídka 

služby rozšířena také do Brna a do Liberce. První projekt Home-Start vznikl v 

roce 1973 v Anglii. V současné době funguje v 19  různých zemích. Služba je 

bezplatná a jejím principem je  dobrovolná přátelská pomoc vyškoleného rodiče - 

dobrovolníka rodiči - klientovi. Dobrovolníci docházejí za klienty domů,  jejich 

cílem je podpořit rodiče v jejich rodičovské roli a  zvládat problémy spojené 

s výchovou a péčí o dítě tak, aby získali pozitivní motivaci pro vytváření 

stabilního a láskyplného zázemí pro vývoj svých dětí. Dále pomáhají  se 

zajištěním chodu domácnosti, poskytují emocionální podporu v obtížných 

životních situacích, usměrňují  vhodnou náplň volného času,  podporují vytváření 

a udržování přátelských vztahů v rámci lokality a komunity, ve které žijí. 

Dobrovolník často představuje jedinou možnost jak  vnést do života rodičů a dětí 

nové podněty a impulsy. Dobrovolníci mohou do rodiny docházet i se svými 

menšími dětmi, to má tu výhodu, že rodiče vidí, jak se dobrovolnice chová a 

reaguje na své děti. Mohou se tak učit, jak lépe zacházet se svými dětmi a jak 

citlivěji vnímat jejich potřeby. Dobrovolnická práce je časově náročná a 

dlouhodobá, spolupráce s rodinami může trvat až 1,5 roku, maximálně však 2 

roky. Kontakt dobrovolníka s rodinou probíhá většinou 1x týdně 2 - 3 hodiny. Je 

to však velmi individuální, záleží na domluvě dobrovolníka s rodinou. (74) 

Nepodaří-li se rodinu v dané době sanovat, je otázkou, zda biologickým rodičům 

dávat opakovaně „šanci“.  Jak ve svém článku J. Koluchová : „V dětských 

domovech je hodně větších dětí, jejichž rodičům se opakovaně dávala šance, že 

změní svůj nevyhovující styl života, což se nestalo. Děti kvůli tomu propásly 

příležitost žít v láskyplné pěstounské rodině“. (75) Náhradní rodičovství bylo ve 

výzkumu, který J. Koluchová prováděla potvrzeno jako velmi kvalitní, pravé, ale 

velmi náročné. Stejně tak byla ověřena  možnost přilnutí i větších dětí k novým 

vhodným rodičům. „Přesto se stále objevuje u některých odborníků, hlavně 

soudců, neadekvátní přeceňování biologického rodičovství a z toho vyplývající 

odmítavý postoj ke zbavení rodičovské odpovědnosti i těch rodičů, kteří jsou 

výrazně anomální osobnosti s asociálními rysy a své děti těžce zanedbávali i 

týrali. Tento postoj není ovšem oficiálně deklarován a tím méně zdůvodněn. 



Hovoří se o něm „v kuloárech“ s poukazem na lidská práva. Lidská práva rodičů 

a dětí jsou zde rozdílně interpretována. U rodičů se považuje zbavení rodičovské 

zodpovědnosti za příliš tvrdý zásah do jejich života a dává se jim stále šance 

získat dítě zpět do rodiny; jim však stačí majetnický pocit, že dítě je jejich a pod 

různými záminkami je ponechávají v ústavní péči. Dítě tedy „čeká“ na své rodiče 

v dětských domovech, ztrácí možnost prožít dětství v rodině, i když mu to 

zaručují různé právní dokumenty. (75)



II   Praktická část 

 

13. Cíl výzkumu  

 

Cílem mé výzkumné práce je zjistit názory pěstounů na současný systém 

pěstounské péče, jeho připadné mezery a nedostatky včetně navrhů na zlepšení.  

 

13.1 Stanovení výzkumných otázek 

 

Dříve než se ve výzkumu vytvoří výzkumné otázky, je nutné přesně formulovat účel 

výzkumu a výzkumný problém. Hendl (2005) uvádí vyjasnění účelu výzkumu jako 

specifickou a přesnou synapsi celkového účelu studie.  

Na základě stanovení účelu výzkumu se dojde k definování výzkumného problému, 

z něho se stává výzkumná otázka. Výzkumná otázka určuje hranice toho, co 

budeme zkoumat, protože není možné, aby jeden badatel prozkoumal všechny 

aspekty výzkumného problému. Výzkumná otázka  tedy umožňuje zúžit výzkumný 

problém na velikost, která je reálně zkoumatelná.  

Výzkumem se budu snažit zjistit postoje a názory pěstounů na současný institut  

pěstounské péče a na  návrhy jeho změn  v České republice. 

Výzkumná otázka zní: Jak vnímají pěstouni současný systém pěstounské péče ?  

Odpověď  na  tuto hlavní výzkumnou otázku jsem zjišťovala  prostřednictvim  

dílčích výzkumných otázek (DV). Ty jsem  převedla do takové podoby, která by 

byla měřitelná v sociální realitě. Znamená to tedy, že jsem je převedla na konkretní 

otázky, jejichž prostřednictvim jsem proces zkoumala. Tento proces se nazývá 

operacionalizace a je konečným vyústěním metodologické přípravy před započetím 

sběru dat. 

Při rozhovorech jsem vycházela z těchto základních okruhů :  

 Motivace pro přijetí dítěte 

  Informovanost o procesu 

 Biologická rodina dítěte 

 Návrhy na změny současného systému pěstounské péče 
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Dílčí výzkumné otázky jsem zvolila následující:  

 

DV1:  Jaké byly motivy pěstounů k přijmutí dítě do pěstounské péče? 

DV2:  Co si myslí o procesu zprostředkování dítěte do pěstounské péče? 

DV3:  Jak vnímají finanční ohodnocení pěstounské péče ? 

 DV4:  Je důležitá v pěstounské péči pomoc odborníků? 

DV5  Jaký mají názor na kontakt přijatých dětí  s biologickou rodinou ? 

DV6:  Uvítali by při zprostředkování možnost volby mezi více dětmi? 

DV7:  Jak si pěstouni představují život rodiny až přijaté děti dovrší 18. let a              

           pěstounská péče skončí? 

DV8:  Je podle nich nutné zavádět nové formy pěstounské péče? 

 

Otázky pro rozhovor, vytvořené prostřednictvím operacionalizace jsou v příloze č.2 
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13.2  Strategie výzkumu 

 

Výše formulované výzkumné otázky mě přivedly k volbě kvalitativního výzkumu. 

Domnívám se, že právě kvalitativní analýzou a interpretací informací od zkušených 

pěstounů je možné porozumět základním problémům v náhradní rodinné péči. 

Cílem výzkumu není kvantifikace ani testování hypotéz, ale porozumění 

pozorované realitě. Získáváme data o sociální skutečnosti, ze kterých je vytvářena 

sociální teorie. Tato strategie je vzhledem k položeným výzkumným otázkám tedy 

vhodnější než strategie kvantitativní. 

Kvalitativní výzkum jsem zvolila také proto, že tento typ výzkumu se užívá, jak píší 

Strauss a Corbinová (1999), „k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, 

o nichž toho ještě moc nevíme. Může být také použit k získání nových a neotřelých 

názorů na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní 

metody pomoci získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami 

obtížně podchycují.“ Termínem kvalitativní výzkum Strauss a Corbinová (1999) 

rozumí jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických 

procedur či jiných způsobů kvantifikace. Záměrem výzkumníka je pomocí řady 

postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí 

sociální realitu. 

Disman (2002) uvádí, že „kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a interpretace 

sociální reality“. U tohoto typu výzkumu se snažíme získat co nejvíce informací  

od malého počtu osob. Zkoumané osoby mohou vyjádřit své názory, zkušenosti, 

pocity. Není tudíž možné zevšeobecnění výsledků na celou populaci. Hovoříme 

 o nízké reliabilitě. Na druhé straně ale podrobné informace o problému zajišťují 

vysokou validitu.   
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13.3  Techniky sběru dat 

 

Pro získání dat jsem zvolila  nestandardizovaný polostrukturovaný rozhovor. 

Tato metoda umožňuje získat odpovědi na otázky týkající se nosných témat  

a zároveň nabízí možnost pružné reakce v průběhu rozhovoru a jeho rozšiřování  

o další témata. Tento typ rozhovoru „se vyznačuje  definovaným účelem, určitou 

osnovou a velkou pružností celého procesu získávání informací.“ (Hendl, 2005) 

Výzkumník se v podstatě přizpůsobuje respondentovi v tom smyslu, že je zadán 

pouze seznam témat a otázek, které musí v průběhu rozhovoru zaznít, ale tazateli 

je ponecháno volné pole působnosti ve formulaci otázek i v jejich pořadí. (Hendl, 

2005) Výhodou polostrukturovaného rozhovoru je, že má výzkumník možnost 

ověřit si, zda dotazovaný otázkám porozuměl. Další výhodou je, že respondent má 

dostatek prostoru pro vyjádření svých  názorů na danou problematiku. Surynek, 

Komárková a Kašparová (1999) uvádí  výhody osobního dotazování takto : v 

osobním dotazování respondent snese větší zátěž, tazatel má rozhovor stále pod 

kontrolou, má  možnost připojit další poznámky, které mohou významně osvětlit 

problém z nového úhlu pohledu, rozhovor je možno doplnit o další techniky. 

Rozhovor, který je blízký běžnému rozmlouvání, bývá pro respondenta zajímavější, 

přítomnost tazatele při rozhovoru může eliminovat nežádoucí vlivy, tazatel může 

rozhovor přerušit, odložit, vysvětlit nedorozumění, pokud je potřeba. 

 Babbiem (1979 v Dismanovi, 2002) definuje nestandardizovaný rozhovor jako 

interakci mezi tazatelem a respondentem, pro kterou má tazatel jen velice obecný 

plán. Tento plán nezahrnuje výčet otázek, jejich znění ani pořadí. Disman (2002) 

dále píše, že takovýto plán je pouhý skelet, kterému dá obsah a živou formu teprve 

interakce s respondentem. Dále uvádí, že v kvalitativním výzkumu je respondent 

v plném smyslu slova spoluautorem výzkumu a spoluautorem znění otázek. 

Je však vhodnější připravit předem modul hlavních témat s ukázkovými nebo 

předpokládanými otázkami. Tento modul může být použit flexibilně jako plán 

rozhovoru, ale neměl by být čten či používán jako dotazník . 

 S respondenty jsem hovořila  na dané téma a zároveň měla připravený 

seznam otázek, které mi  téma pomohli upřesnit v přímé interakci s respondenty.   

Otázky pro polostrukturovaný rozhovor jsem tvořila na základě svých 
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předchozích znalostí této problematiky a v průběhu rozhovorů je pozměňovala  

na podkladě nových poznatků. Držela jsem se  dalších pravidel pro rozhovor  : 

na počátku rozhovoru jsem poskytla respondentovi  všechny informace, které 

dotazovaný požadoval. Sdělila jsem účel a podstatu výzkumu, jak bude setkání 

probíhat,  informovala jsem o anonymitě, požádala zkoumanou osobu o souhlas  

s nahráváním na diktafon. 

Odpovědi jsem doplnila  dalšími podotázkami, které vedly k hlubšímu pochopení 

výroků, které respondent uvedl či k dokreslení výpovědi respondenta, tedy 

 k získání více podrobností. 

Otázky jsem kladla srozumitelně, ale  ne sugestivně, aby nenaváděly k určitému 

stylu odpovědi, názoru, případně hledisku, ze kterého by názor mohl být 

formulován. Plán rozhovoru jsem používala flexibilně. Poskytla jsem tázanému 

prostor, aby si uspořádal myšlenky. Dotazovanou osobu jsem podporovala 

v komunikaci. Dávala jsem najevo svůj zájem, aktivně naslouchala, aniž bych 

projevovala jakýkoliv souhlas či nesouhlas, či jiné hodnocení. (Surynek, 

Komárková a Kašparová, 1999) 

 

13.4  Výzkumný vzorek 

Důležitou okolností ve výzkumu je velikost výzkumného vzorku. V kvalitativním 

výzkumu pracujeme s menším počtem respondentů, než v kvantitativním výzkumu, 

problém je však studován více do hloubky. (Disman, 2002) 

             Při výběru výzkumného souboru jsem postupovala metodou  záměrného 

neboli účelového výběru. Jak uvádí Disman (2002), při této metodě výběru cíleně 

vyhledáváme účastníky podle určitých vlastností, přičemž kritériem výběru je právě 

daná vlastnost nebo stav (např. příslušnost k určité skupině). 

Již samotná výzkumná otázka předurčuje, že výzkumným souborem budou 

pěstouni. Do výzkumného vzorku jsem zahrnula čtyři pěstounské rodiny. Kontakt 

na ně jsem získala prostřednicvím Fondu ohrožených dětí. 

Výběr účastníků rozhovorů byl ovlivněn jejich bydlištěm v Praze a blízkém okolí.  

Zásadním kritériem byla  i  dlouhodobější  zkušenost respondenta s pěstouskou 

péčí. Rozhovory se uskutečnily v domácím prostředí respondentů v zimních 

měsících roku 2010. Byly vedeny se ženami pěstounkami. 

Charakteristiky respondentů  jsou uvedeny v přiloze č.1. 
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13.5  Metody vyhodnocování a interpretace dat 

 

Pro  zpracování dat ve svém výzkumu  jsem zvolila metodu zakotvené teorie, která 

byla vyvinuta Glaserem a Straussem. Zakotvená teorie představuje sadu 

systematických induktivních postupů pro vedení kvalitativního výzkumu 

zaměřeného na vytváření teorie (Strauss, Corbinová, 1999). Nezačíná se tedy 

teorií, která se dokazuje, ale oblastí studia a zkoumání všeho, co se v této oblasti 

vynořuje. Celý proces provází snaha nalézt určité vzorce, a na jejich základě 

vytvořit teorii (Hendl, 2005).  

          Získaná data jsem  v rámci metody zakotvené teorie analyzovala kódováním. 

Teoretickým kódováním se rozumí operace rozkrytí dat směrem k jejich 

interpretaci, konceptualizaci a nové integraci. Kódování je proces, kterým se 

identifikují kategorie. Kvalitativní analýza je uměním zpracovat data smysluplným a 

užitečným způsobem a nalézt odpověď na položenou výzkumnou otázku. 

Důležité přitom je, aby se neztratil ze zřetele cíl kódování – tématické rozkrytí textu. 

Při vlastní analýze dat jsem nejprve získaná data opakovaně pročítala, psala 

poznámky. Identifikovala jsem zajímavá témata a přiřazovala jim kódy a 

sumarizovala odpovědi k předem zvoleným otázkám. Kódy jsem začala 

seskupovat do kategorií a  snažila se  najít mezi nimi vazby, spojovala  je do 

vzájemných vztahů a seskupovala novým způsobem (Strauss, Corbinová, 1999). 

Protože cílem zakotvené teorie je vyvinutí nových, pro konkrétní kontext 

specifických teorií, kategorická označení by neměla být odvozena z již existujících 

teoretických formulací, ale měla by být zakotvena v datech. Ve snaze získat co 

nejvíce zajímavých a méně očekávaných podnětů a skrytých příčin zkoumaného 

fenoménu byly rozhovory vedeny velmi volně. Proto ze samotného kódování 

jednotlivých rozvětvených rozhovorů  vzešlo velké množství různorodých informací. 

Pro potřebu tohoto výzkumu jsem nevyužila všechny, ale jen ty nejzajímavější  

vztahující se k danému jevu, respektivě otázce. 

Otevřené kódování předpokládá dostatek shromážděných údajů a s nimi 

následnou podrobnou dlouhodobou práci. 
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Analyzování  ve skutečnosti znamená interpretování daných údajů, přičemž 

základní postupy jsou neustálé porovnávání údajů a kladení si otázek.  

Otevřené kódování probíhalo již od začátku sběru dat.  Jakmile jsem provedla první 

rozhovor, zahájila jsem  jeho kódování, abych průběžně zjišťovala, jakým směrem 

se první analýza ubírá a zda realizovaný rozhovor odpovídá výzkumnému záměru. 

V závěru práce  jsem analýzu dat uvedla do výsledků a vyslovila závěry, které jsou 

odpovědí na výzkumné otázky.  

13.6  Validita 

Validita výzkumu je konstruktem toho, zda způsob, jakým jsme k našemu zjištění 

dospěli (metody, procedura) a samotná zjištění jsou pravdivé, tedy zda odpovídají 

realitě. Validita umožňuje zobecnit výsledky za hranice experimentálního prostředí 

(Disman, 2002). Důvěryhodnost zvyšuje výběr účastníků výzkumu. Tyto 

skutečnosti, myslím, že budou naplněny. Respondenty jsem vybírala zkušené, 

neboť se dlouhodobě v problematice pěstounské péče angažují. Kvalita výzkumu 

je také zajištěna dodržováním metodologického postupu otevřeného  kódování.  

           Reliabilita je v kvalitativním výzkumu na rozdíl od kvantitativního obecně 

nižší. Spolehlivost výzkumu je však zvýšena doslovným přepisem záznamů, tedy 

uchováním původních dat. Jsem si vědoma několika  možných omezení a 

problémů mého výzkumu. Jedním z omezení výzkumu může být nedostatek mých 

zkušeností a to především  nedostatek zkušeností s kvalitativním výzkumem, 

s vedením polostrukturovaného rozhovoru a s následnou analýzou uskutečněných 

rozhovorů. Také jsem si vědoma toho, že mnoho možných otázek v průběhu 

rozhovorů  patrně zůstalo  nepoložených nebo nemuselo být správně 

formulovaných. Validitu mé práce a teoretickou citlivost k dané problematice  a k 

širšímu vhledu  ale zase zvyšuje fakt, že o problematiku ústavní výchovy  a 

náhradní rodinné péče se zajímám již několik let. Dva roky jsem  působila jako 

dobrovolník v jednom Dětském domově  a pět let jsem pracovala ve Fondu 

ohrožených dětí -  v zařízení Klokánek  jako  sociální pracovnice.  
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13.7  Etické aspekty výzkumu 

Etické aspekty jsou ve výzkumech, které jsou vytvářeny v přímém kontaktu  s lidmi, 

velice důležité. Hendl (2005) uvádí, že je nutné dodržet tyto  etické zásady: souhlas 

respondenta, zveřejnění okolností výzkumu, svobodu odmítnutí, anonymitu, 

soukromí a emoční bezpečí. 

V rámci svého výzkumu jsem neočekávala žádné významné etické problémy. 

Předpokládala  jsem, že účastníci se do výzkumu zapojí  dobrovolně a  také budou 

moci rozhovor kdykoli ukončit. Účastníci byli informováni o  anonymitě,  abych tak 

docílila co největší otevřenosti při rozhovorech. Před každým rozhovorem jsem 

získala souhlas k nahrávání rozhovoru a  dotyčné osobě vysvětlila, jak budu s daty 

nakládat. 
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13.8.  Interpretace dat 

 

V této kapitole jsou uvedeny a interpretovány informace získané prostřednictvim 

rozhovorů s pěstouny. Interpretace získaných odpovědí jsou  řazeny podle 

jednotlivých dílčích výzkumných otázek.  

Jednotlivé interpretace jsou   dokreslovány konkrétními výroky pěstounů, které 

nejsou výčetem všech reakcí k danému tématu, ale jen názornou ukázkou a  jsou  

ilustrovány předkládaným zobecněním. 

Přepis rozhovorů je uveden v příloze č. 3 

 

DV1 Jaké byly motivy pěstonů k přijmutí dítěte do pěstounské péče ? 

 

Motivace je významný činitel, který ovlivňuje fungování pěstounské péče.  

 „ Máme s manželem rádi děti a naše jediná už dospělá dcera se provdala do 

zahraničí.  Cítili jsme, že bychom rádi pomohli nějakému dítěti „              

                                                                                                         R1 

„S  manželem jsme nemohli mít děti, dlouho nám to nevadilo, žili jsme dost aktivní 

život , jako jsme se s tím smířili, no ale  já jsem pracovala v ústavu sociální péče, 

kde jsem si oblíbila Lenku, brala si jí domů a asi po roce jsme se s manželem 

rozhodli si jí vzít do  pp.“ No a když u nás Lenka byla tři roky, tak jsme si říkali, že 

je u nás ještě místo pro další dítě a taky Lenka chtěla sourozence no a tak k nám 

přibyla dvanáctiletá Pavla. Chtěli jsme starší dítě a zdravé, protože přeci jenom 

s Lenkou bylo hodně práce a na druhé postižené už jsme se necítili“ 

                                                                                                          R2 

 „ My  k tomu přišli ani nevíme jak, prostě se to tak  seběhlo. Bára bydlela v našem 

domě s mámou a asi tak každého půl roku s jiným strejdou, její máma si k nám 

chodila půjčovat peníze, vždycky tak stovku, dvě, nepracovala,  ale není to zlá 

ženská, to zas ne……Bára  u nás měla takový azyl, když se máma hádala s těma 
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svýma chlapama, nebo když večer zmizela a Bára se doma sama bála, tak 

vždycky na nás zazvonila, jako teto můžu se u vás dívat na televizi? 

A před třema rokama  tu její mámu zavřeli a to docela na dlouho.. Říkali jsme si 

taková drobounká holka, co ona v tom děcáku bude dělat, tak jsme se s její mámou 

dohodli, že bude u nás. Byla ráda  “ 

                                                                                                                       R3 

 „ My jsme vždycky chtěli velkou rodinu.  Věděli jsme, že je spousta dětí 

v domovech a chtěli jsme jim pomoc“ 

                                                                                                                         R4 

 

Respondenti se zajímali o pěstounství z následujících důvodů:  kladný vztah 

k dětem, přání pomoc opuštěným dětem a touha po velké rodině. Všechny tyto 

důvody jsou altruistické a jako takové jsou optimální, aby pěstounská rodina dobře 

fungovala. 

 

 

DV2   Co si myslí o procesu zprostředkování dítěte do pěstounské péče ? 

 

 „Vypravila jsem se na radu kolegyně z práce na městský úřad na oddělení péče o 

rodinu. Přístup pracovnice byl  profesionální , takový trošku chladnější, řekla bych.   

 Rozuměli jsme s manželem tomu, že musíme bý prověřeni. Dítě není houska na 

krámě. Přístup sociální pracovnice hodnotíme průměrně. Neodrazovala nás ale ani 

nás nepovzbuzovala. Jinak to bylo ale celý dost zdlouhavý. Od té chvíle co nás 

schválili, jsme čekali na Káju něco přes rok. A to nám tedy příjde dlouhý, když tedy 

uvážíme, že jsme nechtěli miminko, ale starší dítě. Požadavky jsme měli, aby to byl 

kluk, našeho etnika, ve věku 6 – 9 let a zdravý. Ty kurzy jsme taky absolvovali. Byli 

jsme překvapený, když nám psycholog říkal, jaký ty děti můžou mít problémy. To 

jsme vůbec netušili. V dětském domově nám o Kájovi dali dost informací. Jaký je, 

co ho baví , co má rád, co nerad. To bylo fajn. Věděli jsme například, že se bojí 

koupat ve vaně, že si do vany nikdy nelehne, jen stojí. Taky, že se bojí psů a 

dokáže hystericky křičet, když se k němu nějaký přiblíží. Takže nás to pak 

nepřekvapilo.  
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                                                                                                                 R1 

                                              

Šli jsme na úřad na sociálku. Museli jsme znovu absolvovat celou proceduru, což 

nás tedy udivilo, protože už jsme přece měli v pěstounské péči Lenku. Chtěli jsme 

holčičku už školního věku, našeho etnika, zdravou. Nabídli nám Pavlu, bylo jí 12 

let. Váhali jsme, chtěli jsme o něco menší, ale na té fotce se nám moc líbila. No a 

to setkání v dětském domově rozhodlo. Byla nám totiž obou strašně podobná. 

Pavlu jsme dostali řekla bych rychle, podle toho co jsem slyšela od jiných 

pěstounů, že čekali i dva roky.  Po třech měsících od schválení žádosti jsme si už 

pro ni jeli. Ty kurzy byly  fajn, člověk se tam potkal s jinými pěstouny a povykládali 

jsme o dětech. Moc jsme se toho o biologické rodině  a dětství Pavly od sociální 

pracovnice nedozvěděli. Vlastně jen to, že matka už je dva roky neznámo kde a 

otec je v rodném listě neuveden. V Klokánku nám řekli celkem podrobně o jejím 

zdravotním a psychickém stavu, jak se učí, na co bude mít, na co ne.  

                                                                                                                 R2.  

 

„nejdřív jsme zavolali na úřad, na sociální odbor Paní nám řekla všechno, co 

budeme muset vyřídit ………..a že k nám příjde do bytu. Toho jsem se tedy lekla, 

říkala jsi nebude se jí líbit, jak mám uklizeno, ale ta návštěva byla úplně v pohodě. 

Seděli jsme v obýváku a povídali si. Báru jsme dostali hned, předběžným 

opatřením. 

    

                                                                                                              R3 

„ Šla jsem pro informace do Fondu ohrožených dětí. Odebíráme totiž jejich časopis 

a mě se líbí co všechno pro ty děti dělají. Tam mi řekli, že prvotní je prověření 

státem.  

.. Neměli jsme zvláštní požadavky. Chtěli jsme dítě do 8 let, i poloromské, 

s menším postižením a  to čekání nám tedy přišlo nekonečné. Přesně rok a čtyři 

měsíce než děti našli. Nabídli nám totiž  6. letá dvojčata, kluka a holčičku.. 

V dětském domově nám řekli,  jak se děti chovají, co umí a neumí. Bylo to 

dostačující, ani jsme nějaký podrobný informace nechtěli. Prověření je podle nás 

důležité, lidi jsou různý. Přípravný kurz nám hodně dal. Měla jsem tendenci to 
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podceňovat, protože jsem vychovala tři vlastní děti, ale musela jsem pak uznat, že 

nám říkali pravdu, když nám vysvětlovali, že děti, které jdou z dětských domovů 

mají své typické problémy“ 

 

                                                                                                               R 4 

Tří  respondenti se jako první obrátili na státní složku, jeden respondent 

oslovil FOD. 

  Respondenti schodně uvedli, že získali dostatečně kvalitní informace  

Všichni respondenti se shodli v tom, že administrativní záležitosti jsou příliš 

zatěžující a zdlouhavé, zároveň ale souhlasí s tím, že by měli být žadatelé nějakým 

způsobem prověřeni. 

Respondenti  viděli kurzy jako podmínku pro zařazení do evidence žadatelů a  

hodnotí je povětšinou jako přínosné. Kladně byla hodnocena především možnost 

osobního setkání s pěstouny a pohovor s psychologem. Respondentům, kteří měli 

zkušenosti s péčí o vlastní děti, se nelíbilo, že tento fakt nebyl při skladbě 

programu nijak zohledněn.  

 Celý proces získání dítěte do pěstounské péče respondenti vidí jako 

zdlouhavý. Respondenti nejčastěji uváděli, že celý proces od podání žádosti po 

přijetí dítěte trval  1-2 roky.  

 Dokumentaci, kterou o dětech získali hodnotí jako dostačující. 

  

  

DV3  Jak vnímají  finanční ohodnocení pěstounské péče  ? 

 

 „Naše rodina je finančně zaopatřená, takže jsme se touto otázkou nikdy 

nezabývali“ 

                                                                                                                R1 

 „ Vzhledem k tomu, že chodím do práce na půl úvazku, tak si nemůžeme lecos 

dovolit, ale dá se to.“ 

                                                                                                                  R2 

 „ My oba pracujeme a nemáme žádný velký nároky, vystačíme dobře. Báře 

platíme kroužky, chodí tancovat, na angličtinu“ 
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                                                                                                                   R 3 

„  Pomáhají nám sousedi a příbuzný co se týče oblečení pro děti, hraček a 

sportovních potřeb“ Myslím, že není dostatečné, chceme, aby děti dělaly co je baví, 

ale třeba Martin, chtěl chodit na šerm a když jsme se ptali a řekli nám, co všechno 

by jsme museli koupit a kolik to stojí, tak jsme mu to museli rozmluvit, prostě by na 

to nebylo.                                                                                                                       

                                                                                                            R4 

Finanční zabezpečení prostřednictvím dávek vidí většina respondentů jako 

dostačující. Jeden respondent by uvítal větší finanční prostředky a to zejména na 

kroužky pro děti. 

 

 

DV4   Měli  někdy potřebu pomoci odborníků  ( pokud ano, spokojenost s ní ) ?  

 

 „  Náš chlapec byl zvláštně neposedný, u ničeho nevydržel, neuměl si vůbec hrát. 

Museli jsme s ním vyhledat psychologa. Kontakt na něj nám dala naše sociální 

pracovnice. Hodně nám pomohl. Bylo dobré, že byl obeznámen s tím, jaké 

problémy si děti přinášejí z ústavu a dost nás uklidnil, že většina problémů odezní i  

když to už jsme slyšeli na těch školeních. 

                                                                                                                        R1 

 

Lenka tak ta je sledována psychologem pravidelně. No a  teď jsme k němu přivedli 

i Pavlu, nevíme si rady s její záškoláctvím.Spokojeni s pomoci jsme, dost mě i 

podpořil, když jsem hlavně zezačátku si někdy myslela, že to s Lenkou nezvládnu 

                                                                                                                        R2  

„My jsem s Bárou zatím žádnou pomoc nepotřebovali. Když se nám něco nelíbí na 

jejím chování, tak jí to vysvětlíme. Prostě si s ní povídáme a ona to pochopí“                                                                   

                                                                                                                       R3 

„ Ano, děti mají spoustu problémů. S Honzíkem jsme museli k psychologovi. Jednu 

dobu si ubližoval. Bouchal hlavou do zdi, taky se zkoušel řezat nožem. To jsme 

vůbec nechápali. S Martinem jsme chodili k logopedce  a se Zuzankou do školní 

psychologické poradny, neuměla vyjít s dětma, všechny spory řešila fackama“ 
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    Spokojenost jak kdy. Třeba s tím Honzíkem jsme vystřídali tři odborníky. Ty rady 

toho prvního se nám vůbec nelíbily, ať jsme přísnější a  podobně a ten druhý tak 

nějak naznačil, že co jsme jako čekali, když jsme si vzali dítě z děcáku a že 

budeme mít pořád potíže, ale teď už máme dobrýho“ 

     

                                                                                                                R4 

Pěstouni, kteří přijali děti z dětských domovů a z Klokánku, shodně uvádějí, že 

kontakt s odborníky je důležitý a že ho vyhledávají. S jejich pomocí jsou  spokojeni, 

když jedni pěstouni, měli zezačátku potíže. Pěstouni, kteří přijali dítě ze sousedství 

však pomoc odborníků nepotřebují. To lze pochopit, protože svěřené dítě 

dlouhodobě znali a nebylo vlastně vytrženo z důvěrného prostředí. 

 

DV5  Jaký mají názor na kontakt s biologickou rodinou ? 

 

 „My jsme chtěli pěstounskou péči bez účasti rodičů, protože si dovedeme 

představit co to je za lidi, když jim museli dítě odebrat. Máme štěstí, že matka Káji,  

ani otec se nezajímají a jiný příbuzní také ne. Sice nám říkali, že je tu nějaká teta, 

která si kdysi chtěla Káju vzít, ale pak od toho upustila. Nevíme co bychom dělali, 

kdyby se ozvala“ 

                                                                                                                     R1 

„ Nevadí nám. Starší Pavla je v kontaktu se svojí babičkou. Jednou za dva měsíce 

k ní jezdí na víkend. Matka nemá o kontakt zájem. Otec je neznámý“ 

                                                                                                                     R2 

„ S Bárou jezdíme každý měsíc za matkou do vězení. Holka je ní hodně citově 

fixovaná“ 

                                                                                                                       R 3 

„ Jsme rozhodně proti kontaktu s rodiči. Zažili jsme si s nimi svoje. Jeden otec 

k nám pravidělně jezdil opilý, dělal scény. Děti se ho bály. Matka Honzíka citově 

vydírala. Nemá nás mít rád, protože jsme cizí lidi. To bylo v době, kdy už Honzík 

byl u nás tři roky a říkal nám mami a tati.Viděl jí po dvou letech. Byl z toho strašně 

zmatený a v noci plakal. 
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Naštěstí, že to tak musím říct maminku zavřeli, teď občas pošle pohled. Bojíme se 

toho až ji pustí, co zas bude“  

 

                                                                                                             R 4 

 

Pěstouni co zažili přímý kontakt s rodiči, jsou proti kontaktu s biologickou rodinou. 

Jedni respondenti kontakt odmítají, protože mají svoje negativní představy o 

rodičích. 

Respondenti , kterým matka svěřila dítě dobrovolně jsou kontaktu s ní nápomocni. 

 

 

DV6   Uvítali by mít možnost volby mezi více dětmi ? 

 

„ My jsme možnost volby neměli, řekli nám, že jsme byli vytipováni jako vhodní 

pěstouni ke Kájovi . Podle fotky nám hned padl do oka. Takže myslím, že my jsme 

možná měli štěstí, že se nám hned líbil. Asi bychom měli obavu, kdyby nám to dítě 

nebylo sympatické, to bychom asi byli radši, kdybychom si mohli vybrat“ 

                                                                                                                R1 

„ Já myslím, že ani ne. Asi bychom se nedokázali rozhodnout. Bylo by nám líto 

dítěte, které jsme si nevybrali“ 

                                                                                                               R2 

„ Byla nám nabídnuta  Pavla a ještě jedna mladší holčička – romka, ale toho jsme 

se báli. Oni jsou takoví temperamentní. U Pavly rozhodlo setkání v Klokánku… 

Kdyby se nám nelíbila, tak bychom určitě počkali. ..bylo by lepší, kdyby si zájemci  

o pěstounství mohli vybírat  mezi více dětmi,  taková ta sympatie je důležitá“  

                                                                                                                 R3 

 

 „ Po druhé jsme měli jsme možnost volby mezi třema dětma, tak jsme si vybrali 

Honzíka, měli jsme ale pak výčitky, pořád jsme viděli ty obličejíčky na těch fotkách 

těch dětí, co jsme si nevybrali. Takže po třetí jsme řekli, že vybírat nechceme  a ani 

po další ne“ 

                                                                                                              

                                                                                                                    R4 
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Dva repondenti by možnost volby uvítali, chtěli by, aby jim bylo dítě sympatické. 

Jeden respondent by volbu asi odmítl,  kvůli pocitům lítosti vůči dětem, které by  si 

nevybrali  Jeden respondent už rozhodnutí nevybrat si učinil, taktéž z důvodu 

výčitek kvůli nevybraným dětem. 

 

DV7  Jak si pěstouni představují život rodiny až přijaté děti dovrší 18. let a              

            pěstounská péče skončí? 

 

„ Kája bude u nás dokud se neožení a nezaloží si vlastní rodinu. …a  pro jeho děti 

budeme dědeček a babička, tak tak si to představujeme. Je to přeci náš kluk“. 

                                                                        

                                                                                                              R1 

„ Nevíme přesně, jak to do budoucna bude, ale nechali bychom to na Báře,  

když by chtěla být u nás, tak by byla“. 

                                                                                                               R2 

„ Holky nikdo vyhánět nebude. Zůstanou u nás. Lenka nás bude potřebovat celý 

život, sice se snažíme jí co nejvíc osamostatnit, ale bude potřebovat, aby pořád na 

ní někdo dohlížel. Doufáme, že až tu nebudem, že se o ni postará Pavla. 

                                                                                                                R3 

„ Zůstanou s námi, spoříme jim, aby něco měli, až se budou chtít oženit a vdát.. 

Přestavujeme podkroví a bude z něho takový hezký byteček, možná dva . 

Taky by se dalo ještě přistavět……“                                                                                                                  

 

                                                                                                              R4 

Většina respondentů uvádí, že si budoucnost  představuje s dětmi společnou. 

Jeden respondent se už vidí i v roli prarodiče. Jeden respondent ponechává 

rozhodnutí na dítěti. Z toho jak respondenti počítají s dětmi i do budoucna je 

zřejmé, že rodiny fungují dobře a že pozice přijatých dětí je podobná pozici dětí 

vlastních. 
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DV8  Je podle pěstounů nutné zavádět nové formy pěstounské péče ? 

 

„ Nevíme o žádných nových formách. Pečovat krátkodobě ? To si neumím 

představit.  My chceme, aby kluk vyrostl  a byl z něj slušný člověk. Chceme mu dát 

hezké dětství  a  základ do života, chceme vidět jak se mu bude dařit  a prostě mu 

pomáhat i v dospělosti, tak jak to má být. 

                                                                                                      R 1 

 „  Něco jsem o tom slyšela, ale nemám vyhraněný názor. Je teda pravda, že v tom 

dětským domově jsou velký děti, které už se do rodiny nedostanou, to nám 

v Klokánku řekli,  ale víte Pavle už bylo 12 let,  když jsme si jí brali, už se nechtěla 

mazlit , nestála ani o pohlazení  o takový ten fyzický kontakt.  

A to mi tedy někdy chybělo. Trvalo to déle než jsem si k ní našla cestu. Ale je to 

bezvadná holka . Jsme rádi, že jí máme. A hlavně Lenka ta na ní úplně visí. Je pro 

ni ve všem vzorem. Prostě starší sestra, prostě tak, jak jsme si to představovali.. 

Ale dokážu pochopit, proč je zájem o malý děti, nevím tedy jestli  by se dali lidi 

přesvědčit, aby si brali velký děti nebo romský, jenom proto, že dostanou víc 

peněz“  

                                                                                                           R2 

„ Slyšeli jsme o profesionální péči, ale trochu máme obavu. Aby to pak ty lidi 

nedělali  jenom pro peníze. Bára by u nás měla být ještě rok, ale  počítáme s tím, 

že se s ní budem stejně pořád vídat. Neumím si to moc představit, že bych se 

starala třeba tři roky o dítě, učila se s ním , no prostě všechno, abych ho pak nikdy 

už neviděla“  

                                                                                                                  R3 

 

„ Tomu moc nerozumíme. Na krátkou dobu by to bylo určitě třeba, jako než se 

rozhodne co s dítětem dál. Hlavně pro ty malinký že jo. Když si vzpomenu na naše 

děti, když byli malý, jak se ode mě nehnuly na krok. Jak se chtěli pořád mazlit, tak 

si říkám co ty drobečci v tom ústavu, čekají až se na ně dostane řada „      

                                                                                                                       R 4 

O nových formách pěstounské péče máme-li na mysli krátkodobou a profesionální 

pěstounskou péči, nejsou pěstouni dostatečně informování a přesto se k nim staví 

značně skepticky. Nedůvěra k novinkám je ovšem všeobecnou charakteristikou lidí. 
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14.  Shrnutí získaných dat 

Pomocí syntézy odpovědí na dílčí výzkumné otázky  je možné přistoupit 

k odpovědi na  hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Jak pěstouni vnímají současný 

systém pěstounské péče“? 

Respondenti vnímají pěstounskou péči především jako možnou alternativu 

k vytvoření rodiny.  

Se současným vymezením pěstounské péče jsou respondenti spokojeni. 

Domnívají se ale, že myšlenka pěstounské péče není státem dostatečně 

podporována a  ani si jí společnost příliš necení. Respondenti by proto uvítali větší 

angažovanost státu v propagaci pěstounství prostřednictvím médií.  

Institut pěstounské péče chápou pěstouni  jako dlouhodobou záležitost. K dítěti 

mají rodičovský vztah  a pěstounskou péči neberou jako péči o dítě do té doby, než  

se bude moci dítě vrátit domů, ale tak,  že rodiče selhali a  proto už na dítě nemají 

žádné právo. Výjimkou jsou pěstouni, kteří vědí, že budou mít dítě dočasně. Jak 

ale i oni sami vypověděli, myslí si, že lidí jako oni se najde velmi málo. Jejich 

motivace k pěstounství je navíc vpodstatě málo běžná a to pomoc konkrétnímu 

dítěti ze sousedství, dítěti, které znají.  

To bohužel nedává příliš nadějí, že do budoucna dojde k nějakému zásadnímu 

rozšíření krátkodobé pěstounské péče či zavedení  nějaké nové formy této 

náhradní rodinné péče.  
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Závěr  

 

Na základě  poznatků, které jsem získala prostřednictvím svého výzkumu, je 

možno říci, že pěstounská péče je velmi náročná forma náhradní rodinné péče. Do 

této péče přicházejí děti s různými druhy vývojových a výchovných problémů. 

Pěstouni musí často vyhledávat různé odborníky. 

Koncepce naší pěstounské péče je opravdu blízká osvojení, přijaté děti jsou brány 

jako vlastní. Pro dítě je to ale to nejlepší co může být, že se cítí bezvýhradně 

příjímáno. 

Myslím si, že je vhodné současný systém pěstounské péče v České republice 

zachovat. Krátkodobá pěstounská péče neodpovídá psychickým potřebám dítěte a 

proto by se měla  využívat jen v určitých  případech. Měly by se do ní svěřovat děti 

z rodin, které fungují, ale procházejí krizí a měla by být velká pravděpodobnost, že 

se dítě bude moci do rodiny vrátit. Pak by tato péče byla velkým přínosem. Dle 

mých zjištění, dotazováním na Magistrátu hl. města Prahy není v současnosti, ale 

evidován žádný zájemce o tuto péči v Praze  a ani jinde v republice. Prakticky není 

tento model absolutně využíván i když byl přijat již v roce 2006. 

O pěstounskou péči je ale všeobecně malý zájem. Dotazováním na Magistrátu hl. 

města Prahy, jsem zjistila, že bylo v Praze v  roce 2009 registrováno pouze sedm 

nových zájemců. Všechno to jsou ženy samožadatelky a mají zažádáno o holčičku 

do pěti let věku. Pokud srovnáme počty umístěných dětí do pěstounské péče 

za období Československa v letech 1975 až 1990  a  za nynější období  zjistíme, 

že tyto počty jsou obdobné.  

 S nezájmem potenciálních pěstounů dle mého názoru zčásti souvisí nulová 

informovanost a osvěta o pěstounské péči a také požadavek na zájemce, aby 

podporovali styky dítěte s jeho biologickou rodinou.  

Z  části by se  dala  zlepšit  situace umísťování dětí  do pěstounské péče tím, že by 

potřebné děti byly zbaveny anonymity a bylo by lepší povědomí o jejich  osudech. 

Velké pozitivum a potenciál vidím v práci neziskových organizací, které pracují 

s rodinou a snaží se ji sanovat.  Domnívám se, že to jedna z nejlepších cest jak 

pomoci dětem, že se pomůže jejich rodičům. S tím samozřejmě souvisí podpora 
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státu těmto organizacím, která je nedostatečná a také zvyšování počtu sociálních 

pracovnic orgánu sociálně – právní ochrany dětí, kterých je taktéž velký 

nedostatek. 

                K příčinám, proč je pěstounů nedostatek, bych zde ráda přidala ještě 

jeden důvod, o kterém si myslím, že je možná ten hlavní. V každé zemi totiž mají 

problém najít pěstouny. Sice tam fungují různé formy pěstounské péče i finanční 

ocenění a podpora odborníků jsou na  daleko lepší úrovni, ale přesto jsou nuceni 

dělat osvětové kampaně. Ano, najdou se pak zájemci, ale je otázka jakými 

pěstouny budou. Někteří se stanou určitě dobrými, i když třeba zprvu váhali, ale  

určitě bude i hodně těch, co dobrými pěstouny nikdy nebudou. Kritériem úspěšnosti 

pěstounské péče totiž nemůže být kvantita. Přijmout a mít rád „cizí“ dítě, protože 

bez toho se nedá vychovávat,  se nedá žádným školením naučit.  Z toho důvodu si 

myslím, že bude asi  jen určitý počet těch,  co dobrými pěstouny být můžou.  

Jak jsem poznala pěstounské rodiče, tak vím, že tento úkol, pomoc dětem si sami 

vybrali  a  jsou tedy takovou nadějí pro děti i pro společnost, že někdo umí rozlišit 

sám od sebe, co je správné a co ne. 
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Přílohy   

 

Příloha č. 1 : Charakteristika pěstounských rodin  

 

R1 -  Felsovi 

 Ž : 50 let, SŠ 

 M : 55, VŠ 

Vlastní dětí :  1 dcera -  26 let 

Děti v pěstounské péči :   Karel  – 10 let 

Délka pěstounské péče :  3 roky 

 

 

R2 – Pavézovi 

Ž :  46 let, VŠ 

M:   45, SOU 

Vlastní dětí :  0 

Děti v pěstounské péči :  Pavla – 14 let, Lenka – 9 let 

Délka pěstounské péče :   5 let 

 

R3 – Lilingovi  

Ž :  28 let, VŠ 

M:  30 let, VŠ 

Vlastní děti : 0 

Děti v pěstounské péči :  Bára – 13 let 

Délka pěstounské péče :  2 roky 

 

R4 -  Trníčkovi 

Ž : 50 let, SOU 

M: 53 let, SOU 

Vlastní děti :  3 

Děti v pěstounské péči :  Zuzka – 14let, Aleš – 14 let, Honzík – 11 let, Martin – 8 let 

                                        David  – 4 roky, Aneta – 3 roky 

Délka pěstounské péče :  8 let 
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Příloha č. 2 : Otázky k rozhovoru 

 

Dílčí specifické otázky : 

 

 Kdy jste začali uvažovat o přijetí dítěte ? 

 Co bylo hlavním motivem ? 

 Bylo to ihned Vaše společné rozhodnutí ? 

 Přemýšleli jste, že by jste si vzali dítě jiného etnika? 

 Měli jste nějaké obavy ? 

 Kam jste se obrátili jako první se žádostí ? 

 S jakým přijetím jste se setkali? 

 Jak vnímáte dobu čekání na dítě ? 

 Jaké informace jste se dozvěděli o dítěti a od koho? 

 Co si myslíte o přípravném kurzu? 

 Byli jste upozorněni na případné problémy s dítětem ? 

 Pomohla Vám příprava? 

 Mohli jste se rozhodnout mezi více dětmi? 

 Jak reagovalo Vaše okolí na příchod dítěte do Vaší rodiny? 

 Překvapily Vás nějaké reakce? 

 Pomáhá Vám někdo s péčí o dítě? 

 Potřebovali jste někdy odbornou pomoc? 

 Pomohl Vám někdo s kontakty na odborníky? 

 Co si myslíte o finančním ohodnocení pěstounů? 

 Myslíte si, že by bylo více pěstounů, kdyby byla pěstounská péče lépe 

ohodnocena? 

 Stýká se Vaše přijaté dítě s biologickými příbuznými? 

 Kde probíhají případné schůzky ? 

 Zasahují tyto návštěvy nějak do chodu Vaší rodiny? 

 Myslíte si, že se dá nějakým způsobem pomoc biologické rodině, aby jim 

dítě nemuselo být odebráno? 

 Jak by taková případná pomoc měla vypadat? 

 Jak to bude dál s přijatými dětmi, až jim budou plnoleté? 
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 Co si myslíte o nových formách pěstounské péče? 

 Změnili byste něco na současném systému pěstounské péče? 

 Jak by se dal současný systém vylepšit, aby bylo více pěstounů? 

 

Příloha č. 3  :  Rozhovory s pěstouny 

 

 Rozhovor č. 1( R1 ) 

 

 

Vzpomenete si, kdy jste  poprvé začali uvažovat o pěstounské péči? 

Bylo to až v době, kdy naše dcera dospěla a odstěhovala se. Provdala se do 

zahraničí, je šťastná, ale pro nás to bylo ze začátku hodně těžké. Dům byl prázdný,  

máme rádi děti a cítili jsme, že bychom nějakému dítěti  rádi pomohli, dali mu 

domov.  

Bylo to ihned Vaše společné rozhodnutí vzít si dítě do pěstounské péče ? 

Navrhla jsem to já, ale manžel byl okamžitě pro. Jen říkal, aby to byl kluk, vždycky 

toužil po klukovi, mě to bylo jedno. 

Takže jste si představovali kluka a jak starého? Přemýšleli jste třeba, že by to 

nemuselo být dítě našeho etnika? 

Chtěli jsme, aby byl tak ve věku 6 – 9 let, staršího ne, aby si u nás zvykl a my ho 

mohli lecos naučit, u staršího to už by jsme se báli tý puberty, že už bude mít svoje 

zvyky a už ho neovlivníme. Ne, ne o jiném etniku jsme neuvažovali. Jestli myslíte 

jako rómské dítě, tak to ne. Říká se, že stejně vždycky odejdou za svýma. 

Měli jste nějaké obavy, když jste se rozhodovali o přijetí dítěte ? 

Tak to ano. Hlavně jsme měli strach, že by třeba za ním jezdili nějací příbuzní. 

Koho jste kontaktovali jako první se svojí žádostí ? 

Vypravila  jsem se na radu kolegyně z práce na městský úřad na oddělení péče o 

dítě. 

S jakou reakcí jste se setkala? 

Tak ten přístup té pracovnice byl profesionální, takový trošku chladnější, řekla 

bych. Hodnotím to průměrně. Neodrazovala nás, ale ani nás nepovzbuzovala. 

Jak dlouho jste čekali na dítě a jak tu délku vnímáte? 
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Od té chvíle co nás schválili, jsme čekali na Káju něco přes rok. A to nám tedy 

přijde dlouhý, když tedy uvážíme, že jsme nechtěli miminko, ale starší dítě. 

Mohli jste se rozhodnout mezi více dětmi? 

My jsme možnost volby neměli, řekli nám, že jsme byli vytipovaní jako vhodní 

pěstouni ke Kájovi. Podle fotky nám hned padl do oka. Takže myslím, že my jsme 

možná měli štěstí, že se nám hned líbil. Asi bychom měli obavu, kdyby nám to dítě 

nebylo sympatické, to bychom asi byli radši, kdybychom si mohli vybrat. 

Co jste se všechno o Kájovi dozvěděli? 

Na úřadě nám ukázali jeho fotku, řekli nám jaké prodělal nemoci, taky, že je to 

šikovný kluk, chodí do první třídy základní školy, pak celkem dost věcí o jeho 

rodině a důvodech proč je v dětském domově. Úplně se mi svíralo srdce, když nám 

ta sociální pracovnice říkala, že jeho rodiče berou drogy a Kája jako by neexistoval, 

byl v celotýdenní školce a nebrali si ho domů ani na víkendy, prostě ho tam 

zapomínali. V dětském domově nám pak řekli, jaký je, co ho baví, co má rád, co 

nerad. To bylo fajn. Věděli jsme například, že se bojí koupat ve vaně, že si do vany 

nikdy nelehne, jen stojí. Taky, že se bojí psů a  dokáže hystericky křičet, když se 

k němu nějaký přiblíží. Takže nás to pak nepřekvapilo. 

Pomohli Vám v něčem přípravné kurzy? 

Určitě. Když nám ten psycholog říkal, jaké ty děti mohou mít problémy. To jsme 

vůbec netušili.  Řekl nám taky, že nás Kája bude testovat, jako co vydržíme, 

abychom se připravili, že první půl rok bude těžký. A to měl tedy pravdu. Kája třeba 

ze začátku strašně jedl  a všechno mu chutnalo, a asi za měsíc najednou obrátil  a 

nechutnalo mu nic. No a to nám přesně na tom školení říkali, že tohle ty děti dělají.  

Co říkala Vaše rodina a okolí na to, že jste si vzali dítě do pěstounské péče? 

Dcera byla nadšená. Měla chudák pořád pocity viny, že se trápíme, že už není u 

nás. Moji rodiče i  rodiče manžela jsou už hodně staří, byli takový nejistí, když jsme 

jim to oznámili, ale vždycky si přáli, abychom měli více dětí, ale já už mít děti 

nemohla. Takže teď když příjdem na návštěvu,  tak je celá pozornost  na Kájovi, 

jestli se učí a nezlobí a že by měl hrát na housle, pořád dokola, a to jsem ráda, 

přestali se bavit trochu míň o svých nemocech a tak nějak míň si stěžujou. Okolí, 

jako jiní příbuzní a sousedi, tak ty zprvu reagovali taky nejistě, částečně odmítavě. 

Komplikujeme si prý zbytečně život. V současné době naši volbu přijímají pozitivně, 

z důvodu, že nás vidí šťastnější. 
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Potřebovali jste někdy odbornou pomoc? 

Museli jsme vyhledat psychologa. Náš chlapec byl tak zvláštně neposedný, u 

ničeho nevydržel, neuměl si vůbec hrát. Manžel nakoupil krabice Lega, autodráhu,  

no všechno co by ti kluci měli mít, ale Kája si hrál jedině, když si někdo hrál s ním, 

sám u hry vydržel snad dvě minuty. Taky večer najednou nechtěl spát sám ve 

svém pokoji, ani sám chodit na záchod.  

Kontakt na psychologa jste si našli sami? Nebo Vám ho někdo dal?  

Kontakt na něj nám dala naše sociální pracovnice. Byla u nás zrovna na návštěvě, 

tak jsem jí říkala, co mě trápí. Psycholog nám hodně pomohl. Bylo dobré, že byl 

obeznámen s tím, jaké problémy si děti přinášejí z ústavů a dost nás uklidnil, že 

většina problémů odezní i když to už jsme slyšeli na těch školeních. 

Co si  myslíte o tom jak je pěstounská péče finančně ohodnocena? 

Manžel má dobrou práci, já dá se říci také, co máme Káju tak jsem si upravila 

pracovní dobu, aby Kája, když přijde ze školy, abych už byla doma, mám trochu 

teď nižší plat, ale naše rodina je finančně zaopatřená, takže jsme se touto otázkou 

nikdy nezabývali. 

Má někdo z biologických příbuzných zájem Káju navštěvovat? 

My jsme chtěli pěstounskou péči bez účasti rodičů, ikdyž nám říkali, že to tak 

nejde, ale my si dovedeme představit, co je to za lidi, když jim museli dítě odebrat. 

Máme tedy štěstí, že se rodiče nezajímají a jiní příbuzní také ne. Sice nám říkali, 

že je tu nějaká teta, která si kdysi chtěla Káju vzít, ale pak od toho upustila. Nevíme 

co bychom dělali, kdyby se ozvala. 

Myslíte si, že se dá udělat něco proto, aby se změnil styl života biologických rodičů 

a dítě jim nemuselo být odebráno, tedy sanovat rodinu? 

Tento přístup může mít individuální úspěch. Myslím si, že u těch mladých maminek 

ta změna k lepšímu možná je. Ale muselo by se hned z porodnice k ní a hned jí 

učit, že dítě musí mít vhodnou stravu, tu hygienu a že se na dítě zbytečně nekřičí a 

nebije se. U těch starších matek, co mají třeba už dvě děti v dětském domově a 

nepracují, pijí apod. Tak ty už nikdo nepředělá. 

Co si myslíte o nových formách pěstounské péče? 

Nevím o žádných  nových formách. Pečovat krátkodobě? To si neumím představit. 

My chceme, aby kluk vyrostl a byl z něj slušný člověk. Chceme mu dát  hezké 
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dětství a základ do života, chceme vidět, jak se mu bude dařit a prostě mu 

pomáhat i v dospělosti, tak jak to má být. 

Myslíte si, že se najdou pěstouni, kteří  budou chtít pečovat o dítě pouze na 

omezenou dobu, například pár týdnů až 2 roky? 

Opravdu nevím. Příchod dítěte je dost zásah do rodiny a než si dítě tam zvykne, 

tak to chvíli trvá. Kája si u nás zvykal rok a první půlrok s ním byl opravdu těžký. 

Ty návštěvy psychologa a tak, tohle podstupovat často, no nevím kdo by to chtěl. 

Změnila byste něco na současném systému pěstounské péče? 

Větší pružnost. Tím myslím, aby se zkrátila doba čekání na dítě. Kája byl 

v dětském domově dva roky. Rodiče se nezajímali a my na něj čekali rok. To přeci 

bylo úplně zbytečný. Jinak nevím co bych změnila. 

 

 

Rozhovor č.2 ( R2) 

 

Jak k tomu došlo, že jste se rozhodli pro pěstounskou péči? 

S manželem jsme nemohli mít děti, dlouho nám to nevadilo, žili jsme dost aktivní 

život, jako jsme se s tím smířili, no ale já jsem pracovala v ústavu sociální péče, 

kde jsem si oblíbila Lenku, byly jí v tý době 4 roky, brala jsem si jí domů a asi po 

roce jsme se s manželem rozhodli si jí vzít do pěstounské péče. No a když u nás 

Lenka byla tři roky, tak jsme si říkali, že je u nás ještě místo pro další dítě a taky 

Lenka chtěla sourozence, no a tak k nám přibyla dvanáctiletá Pavla. 

Žádali jste holčičku? 

Ano. Chtěli jsme holčičku, aby jako vyrůstaly jako dvě sestry. Starší, zdravou, 

protože přeci jenom s Lenkou bylo hodně práce a na druhé postižené jsme se už 

necítili.  

Vzali byste si i romské dítě? 

Ne, z toho by jsme měli strach, jako, že by mezi nás nezapadla, oni jsou takový 

temperamentní. 

Kam jste se obrátili se žádostí ? 

Šli jsme na úřad na sociálku. Museli jsme znovu absolvovat celou proceduru, což 

nás tedy udivilo, protože už jsme přece měli v pěstounské péči Lenku. Nabídli nám 

Pavlu, bylo jí 12 let. Váhali jsme, chtěli jsme dítě o něco menší, ale na té fotce se 
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nám moc líbila. Nabídli nám ještě romskou mladší holčičku, ale jak jsem říkala, báli 

jsme se. No a to setkání v Klokánku rozhodlo. Pavla nám byla totiž obou strašně 

podobná. 

Mohli jste si tedy vybrat ze dvou dětí? 

Ano. U Pavly rozhodlo setkání v Klokánku. Kdyby se nám nelíbila, tak bychom 

určitě počkali, je to prostě závazek na celý život, taková ta sympatie je důležitá. 

Je tedy důležité mít možnost volby? 

 Je. Myslím že by bylo lepší, kdyby si zájemci o pěstounství mohli vybírat mezi více 

dětmi, prostě jak říkám ta sympatie nebo jak to nazvat, ta musí být. 

Podívejte, já kdybych Lenku nepoznala v ústavu a nezamilovala si jí, proč to teda 

fakt nevím, tak kdyby mi někdo řekl: „ nechcete  holčičku takhle a takhle 

postiženou“, tak bych se zděsila. No a podívejte máme jí a mám jí strašně ráda. 

Jak dlouho jste na ní čekali? 

Pavlu jsme dostali řekla bych rychle, podle toho co jsem slyšela od jiných 

pěstounů, že čekali i dva roky.  Po třech měsících od schválení žádosti jsme si už 

pro ni jeli. 

Co všechno jste se o ní dozvěděli a od koho? 

Moc jsme se toho o biologické rodině  a dětství Pavly od sociální pracovnice 

nedozvěděli. Vlastně jen to, že matka už je dva roky neznámo kde a otec je 

v rodném listě neuveden. V Klokánku nám řekli celkem podrobně o jejím 

zdravotním a psychickém stavu, jak se učí, na co bude mít, na co ne.  

Co si myslíte o přípravném kurzu? Pomohl Vám v něčem? 

Ty kurzy byly fajn, člověk se tam potkal s jinými pěstouny, povykládali jsme o 

dětech.  Jinak pro mě ty informace tam nové nebyly. Já co máme Lenku jsme 

přečetla hodně odborné literatury, abych věděla jak s ní zacházet. 

Jak reagovalo okolí, že jste si vzali dítě do pěstounské péče? 

  rodiče byli rádi, jsou věřící a berou to tak, že náš život má smysl, že to tak prostě 

mělo být. Okolí nás nikdy nezajímalo, ale většinou dobře. Ze začátku jsem se 

párkrát doslechla, kolik asi dostávám, že se starám o postižené dítě, ale ted už ne. 

Pomáhá Vám někdo s péčí o děti? 

Lenku nám rodiče dřív pohlídali, když jsem musela  jít něco vyřídit, ze začátku jsem 

jí totiž nemohla nikam brát, nevydržela nikde čekat, hned křičela. Teď už je to o 

stoprocent lepší a taky už jí můžu nechat Pavlínce. Lenka na ní úplně visí, hrozně jí 
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má ráda.  

Potřebujete pomoc odborníků? 

Lenka tak ta je sledována psychologem pravidelně. Má středně těžkou mentální 

retardaci, nevěděla jsem si rady s jejíma výbuchama vzteku a křikem třeba úplně 

bez příčiny. Chodíme na hypoterapii, hraje na klavír a dost se to zlepšilo. S Pavlou 

teď řešíme její záškoláctví. Spokojen s pomocí jsme, dost mě i podpořil, když jsem 

hlavně ze začátku si někdy myslela, že to s Lenkou nezvládnu. 

Ozývá se dětem někdo z biologické rodiny? 

Pavla je v kontaktu se svojí babičkou. Jednou za dva měsíce k ní jezdí na víkend. 

Matka nemá o kontakt zájem. Otec je neznámý. U Lenky to je jednoznačný. Rodiče 

byly zbaveni rodičovským práv za týrání. 

Jak vnímáte kontakt Pavly s babičkou? 

Nevadí nám. Pavla sice od ní přijede vždycky strašně načichlá kouřem, hladová, 

ale těší se na ní, jezdí k ní ráda. 

Myslíte si, že je možné sanovat biologickou rodinu? 

Spíš je to málo přísné. Zanedbávání dětí bych více trestala. A když se nestaráš, 

nemáš už na dítě žádný právo. Tak bych to udělala. Pavla byla například 

v dětským domově třikrát po sobě. Matka vždycky slibovala, že si upraví poměry a 

bude se starat a vždycky jí to vydrželo tak půl roku. 

Co si myslíte o finančním ohodnocení pěstounské péče? 

Vzhledem k tomu, že chodím do práce na půl úvazku, tak si nemůžeme lecos 

dovolit, ale dá se to.  

Jak to bude dál, až dětem bude 18. let? 

Holky nikdo vyhánět nebude. Zůstanou u nás. Lenka nás bude potřebovat celý 

život, sice se snažíme jí co nejvíce osamostatnit, ale bude potřebovat, aby pořád 

na ní někdo dohlížel. Doufáme, že až tu nebudem, že se o ni postará Pavla. 

Co si myslíte o nových formách pěstounské péče? 

Něco jsem o tom slyšela, ale nemám vyhraněný názor. Je teda pravda, že v tom 

dětským domově jsou velký děti, které už se do rodiny nedostanou, to nám 

v Klokánku řekli, ale víte Pavle už bylo 12 let, když jsme si jí brali, už se nechtěla 

mazlit, nestála ani o pohlazení o takový ten fyzický kontakt. A to mi tedy někdy 

chybělo. Trvalo to déle než jsem si k ní našla cestu. Ale je to bezvadná holka. 

Jsme rádi, že jí máme. A hlavně Lenka, ta na ní úplně visí. Ja pro ní ve všem 
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vzorem. Prostě starší sestra, tak jsme si to představovali. Ale dokážu pochopit, 

proč je zájem o malý děti, nevím tedy, jestli by se dali lidi přesvědčit, aby si brali 

velký děti nebo romský, jenom proto, že dostanou více peněz. 

Uvažujete, že byste si vzali ještě jedno dítě? 

V současné době ne. Ne, že bychom nechtěli, ale holky mají každá svůj pokojíček 

a asi by to nedělalo dobrotu a Pavla je v pubertě, řešíme pořád nějaké problémy 

s kázní ve škole, uvidíme. 

Změnili byste něco na současném systému pěstounské péče? 

Pro lidi, co už jedno dítě mají v pěstounské péči a fungují dobře, bych zjednodušila 

tu proceduru, když žádají o druhé dítě. 

 

 

Rozhovor č. 3 ( R3) 

  

Kdy jste začali uvažovat, že si Báru vezmete do pěstounské péče? 

V podstatě hned, když tu její mámu zavřeli a to celkem na dlouho. Říkali jsme si, 

taková drobounká holka, co ona v tom děcáku bude dělat, tak jsme se s její mámou 

dohodli, že bude u nás. Byla ráda. 

Jak jste se s Bárou seznámili? 

Bára bydlela v našem domě s mámou a asi tak každého půl roku s jiným strejdou, 

její máma si k nám chodila půjčovat peníze, vždycky tak stovku, dvě, nepracovala,  

ale není to zlá ženská, to zas ne, má dost smůlu. Co nám tak někdy řekla tak jsme 

usoudili, že to měla těžký už jako dítě. Rodiče oba alkoholici, pořád se stěhovali. 

Bára  u nás měla takový azyl, když se máma hádala s těma svýma chlapama, nebo 

když večer zmizela a Bára se doma sáma bála, tak vždycky na nás zazvonila, jako 

teto můžu se u vás dívat na televizi? Bylo nám jí líto. My jsme oba s manželem 

měli krásné dětsví, rodiče se nám strašně věnovali, bylo těžké vidět někoho, 

 kdo to má úplně jinak. 

Měli jste nějaké obavy, když jste se rozhodovali, že si Báru vezmete? 

Přemýšleli jsme jak to zvládnem časově.  Oba jsme chodili domů z práce okolo 19 

hodiny. Já jsem u nás požádala o úpravu pracovní doby, vyšli mi hned vstříc, to 

bylo skvělý. Jinak jsme se ničeho nebáli. Sice svoje děti ještě nemáme, ale často 

jsme hlídali příbuzným a známým  a tak víme, jak na ně. Hlavně my jsme oba silný 
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povahy a hned tak nás něco  nevyvede z míry, jako nějaké zlobení nebo 

odmlouvání. 

Věděli jste kam se obrátit se svou žádostí o pěstounskou péči? 

To jsme věděli, protože paní Růžičková, jako máma Báry se sociálkou už jednala. 

Takže jsme zavolali na úřad, na sociální odbor. Paní  nám všechno co budeme 

muset vyřídit, pamatuji se, jak řekla, že bude muset udělat šetření, že k nám přijde 

do bytu. Toho jsem se tedy lekla, říkala jsem si, nebude se jí líbit, jak mám 

uklizeno,  ale ta návštěva byla úplně v pohodě. Seděli jsme v obýváku a povídali si. 

Jinak ta paní byla moc milá   i nám říkala, že to je pro Báru nejlepší řešení být u 

nás a že je škoda, že takových  sousedů  jako my není víc. Bára nás zná, nemusí 

měnit školu ani kamarády a to by jí hodně ublížilo ta velká změna. Je to totiž 

takovej uzliček nervů. 

Představte si, že si žádáte ještě o jedno dítě, uvítali byste možnost volby? 

Já myslím, že ne. Asi bychom se nedokázali rozhodnout. Bylo by nám líto dítěte, 

které jsme nevybrali. 

Jak reagovalo Vaše okolí na to, že Bára bude u Vás? 

Rodiče úplně v pohodě. O Báře věděli, vyprávěli jsem jim o ní, taky jim jí bylo líto. 

Kamarádky byli překvapený, některý  jako v šoku. Mohli jsme si ještě užívat, večer 

někam chodit a tak a ne sedět doma a učit se s cizím dítětem. 

Překvapila Vás něčí reakce? 

No u jedný kamarádky tedy dost. Zvala nás jednou  na nějakou oslavu a my jsme 

odmítli, že jedeme s Bárou za její mámou na návštěvu do vězení, byla naštvaná a 

řekla, že jsem cvok a co z toho mám se takhle honit a takový ty řeči, docela zlý. 

Mrzelo mě to, ale už je mi to jedno, mám Báru ráda a ráda to pro ní dělám. 

Pomáhá Vám někdo, když potřebujete  s něčím pomoc? 

Báře je už 13 let, takže plno věcí už zvládne. Je taková víc sebevědomá, co je u 

nás. Když k nám přišla před dvěma lety, tak se bála jít i koupit nějakou maličkost 

vedle do samoobsluhy. Bála se, třeba že ztratí peníze, že  prodavačka nepochopí 

co chce a tak podobně. V tomhle se dost u nás naučila. My jsme oba taky dost 

společenský a Báru bereme všude sebou.  Taky jezdíme skoro každý víkend 

někam na výlet nebo sportujem. Před dvěma lety,  když jsme jí zapsali na kroužek 

angličtiny a na tanec, tak tam jí vodila moje máma, to nám dost pomohlo, protože 
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ikdyž to bylo jen dvě stanice tramvají, Bára sama jezdit odmítala no a ted už je 

starší a jak říkám víc si věří  a tak už to zvládá sama. 

Potřebovali jste někdy pomoc odborníka? Je v pěstounské péči pomoc odborníka 

důležitá? 

My jsme s Bárou zatím žádnou pomoc nepotřebovali. Když se nám něco nelíbí na 

jejím chování, tak jí to vysvětlíme. Prostě si s ní povídáme a ona to pochopí. 

Co si myslíte o finančním ohodnocení 

My oba pracujeme a nemáme žádný velký nároky. Na výlety jezdíme vlakem a se 

svačinou v batohu. Bára má to co jiný holky v jejím věku, chodí na kroužky. 

S penězi vystačíme dobře, to ohodnocení pěstounů je si myslím  akorát.  

Stýká se Bára ještě s někým jiným než se svojí matkou? 

S Bárou jak jsem říkala, jezdíme každý měsíc za její matkou do vězení. Holka je na 

ní hodně citově fixovaná. Žádný jiný příbuzný nejeví zájem. Otec ten je neznámý. 

A ty rodiče matky jak jsem říkala to jsou  nějaký ztracený existence, oba těžký 

alkoholici. Když byla Bára malá, to jí byly asi 4 roky tak si pamatuje na jednu 

návštěvu u nich někde na vesnici, ale to je všechno. Má jednoho strýce, ale taky se 

o něm nic neví. 

Dá se podle Vás účinně zlepšit zlepšit situace biologických rodin, aby v nich děti 

mohly zůstat? 

Pokud by k nim třeba každý týden někdo docházel a učil je jak hospodařit s penězi, 

aby dokázali zaplatit nájem, jak se postarat o děti, tak myslím, že to může mít 

úspěch. Je zde velký prostor pro neziskovky. Ale určitě bych tu pomoc nějak 

časově ohraničila. Asi tak na rok. To už pak musí být vidět jestli mají zájem žít 

normálně nebo ne.  

Jak to bude dál až Bára bude plnoletá? 

Nevíme přesně, jak to do budoucna bude, ale nachali bychom to na Báře, když by 

chtěla být u nás, tak by byla.  

Co si myslíte o nových formách pěstounské péče? 

Slyšeli jsme o profesionální péči, ale trochu máme obavu. Aby to pak ty lidi nedělali  

jenom pro peníze. My nevíme jak u nás dlouho Bára bude, ale my počítáme s tím, 

že se bychom se s ní  stejně pořád vídali. Neumím si to moc představit, že bych se 

starala třeba tři roky o dítě, učila se s ním , no prostě všechno, abych ho pak nikdy 

už neviděla.  
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Myslíte si tedy že se nenajdou pěstouni, kteří by si vzali dítě do péče jen na krátkou 

dobu? 

 myslím, že najdou, ale bude jich málo. 

Čím to podle Vás je? 

Tak co já třeba vidím, tak všichni příbuzní nebo známí oba pracují, mají dvě děti a 

jen tak tak to stíhají vyzvednout jedno ve školce a druhé v družině ve škole. No a 

kdyby chtěli třetí dítě, jako vzít si, tak by si museli celý svůj systém překopat. Třeba 

by to i udělali, ale aby to dělali každý rok? Možná by to mohli dělat spíš ty starší 

lidi, kolem těch 45, co už mají děti velký. 

Jak by se dal podle Vás systém  pěstounské péče zlepšit, aby bylo více pěstounů? 

Asi více o těch dětech, které to potřebují mluvit. Pořady v televizi a tak. 

 

 

Rozhovor č.4 ( R4 ) 

 

Kdy jste začali uvažovat o přijetí dítěte do pěstounské péče? 

V době, kdy naše děti dospívali a už nás tak nepotřebovali. My jsme vždycky chtěli 

velkou rodinu. Věděli jsme, že v dětských domovech je spousta dětí  a  chtěli jsme 

jim pomoc. 

Přemýšleli jste, že byste si vzali dítě jiného etnika? 

Přemýšleli jsme, že bychom si vzali třeba poloromské, ale romské to jsme měli  

strach. Jsou hodně temperamentní a báli jsme se, že bychom to nezvládi.Taky 

sousedi by se s tím nesrovnali, no z toho jsme měli asi větší strach. 

Kam jste se obrátili jako první se žádostí? 

Šli jsme na Fond ohrožených dětí, odebíráme totiž jejich časopis a mě se líbí, co 

všechno pro ty děti dělají.Tam nám řekli, že prvotní je prověření státem. 

S jakým přijetím jste se setkali ? 

Musím říct, že všude i na úřadě byli velmi vstřícní, byla jsem mile překvapená. 

Měla jsem takovou tu představu o arogantních úřednicích. 

Jak dlouho jste čekali na dítě? 

 To čekání nám tedy přišlo nekonečné. Chtěli jsme dítě do 8 let i poloromské i 

s menším postižením a čekali jsme přesně rok a čtyři měsíce než děti našli. Nabídli 

nám totiž šestiletá dvojčata. Kluka a holčičku.  
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Jaké informace jste se o dětech dozvěděli? 

V dětském domově nám řekli, jak se děti chovají, co umí a neumí. Bylo to 

dostačující, ani jsme nějaký podrobný informace nechtěli. 

Co si myslíte o prověřování pěstounů a přípravném kurzu? 

Prověření je podle mě důležité, lidi jsou různý.Ty psychotesty ale byly náročný. 

Některý otázky byly i takový zvláštní, dost osobní řekla bych. Přípravný kurz nám 

hodně dal. Měla jsem tendenci to podceňovat, protože jsem vychovala tři vlastní 

děti, ale musela jsem uznat, že nám říkali pravdu, když nám vysvětlovali, že děti, 

které jdou z dětských domovů mají své typické problémy. 

Jak reagovalo okolí na to, že máte děti v pěstounské péči? 

Výborně. Širší rodina i sousedi nám pomáhají. 

Potřebovali jste někdy odbornou pomoc?  

 Ano, s každým dítětem. S Honzíkem jsme museli k psychologovi. Jednu dobu si 

ubližoval. Bouchal hlavou do zdi, taky se zkoušel řezat nožem. To jsme vůbec 

nechápali. S Markem jsme chodili k logopedce  a se Zuzankou do školní 

psychologické poradny, neuměla vyjít s dětma, všechny spory řešila fackami. 

Spokojení jsme byli jak, kdy. Třeba s tím Honzíkem, jsme vystřídali tři odborníky. 

Ty rady toho prvního se nám vůbec nelíbily, ať jsme přísnější  a podobně a ten 

druhý tak nějak naznačil, že co jsme jako čekali, když jsme si vzali dítě z děcáku a 

že budeme mít pořád potíže, ale teď už máme dobrýho 

tak nějak 

Pomohl Vám někdo s kontakty na odborníky? 

Nejdříve jsme hledali sami, prostě jako jsme se nějak styděli to říkat, že máme 

problémy. Pak jsme se začali účastnit pobytů pro pěstouny  a tam  jsme si vždycky 

s jinými pěstouny vyměňovali informace. Kontakt na toho posledního psychologa 

nám dali na Fondu ohrožených děti. 

 Měli jste možnost volby mezi více dětmi ? 

 Poprvé ne. Podruhé jsme měli možnost volby mezi třema dětma, tak jsme si 

vybrali Honzíka, měli jsme ale výčitky, pořád jsme viděli ty obličejíčky na těch 

fotkách těch dětí, co jsme si nevybrali. Takže po třetí, když jsme šli žádat, tak jsme 

řekli, že vybírat nechceme a ani po další ne.  

Mají Vaše přijaté děti kontakt s biologickou rodinou? 
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Martinovi občas napíše otec a Honzík dostává pohledy od matky. Jinak v současné 

době  se nikdo s dětí s nikým z biologické rodiny nestýká. Musím říct, že jak se 

v současné době propaguje ten kontakt, tak my jsme rozhodně proti kontaktu 

s biologickými rodiči. Martinův otec k nám pravidelně jezdil opilý, dělal scény. Děti 

se ho bály. Matka Honzíka citově vydírala. Nemá nás mít rád, protože jsme cizí lidi. 

To bylo v době, kdy už Honzík byl u nás tři roky a říkal nám mami a tati. Viděl jí po 

dvou letech a byl z toho strašně zmatený a v noci plakal. Naštěstí, že to tak musím 

říct, maminku zavřeli, teď občas pošle pohled. Bojíme se toho, až ji pustí, co zas 

bude. 

Co si myslíte o snaze sanovat biologické rodiny? 

Nevěřím, že se můžou změnit a začít se o dítě starat. Ty rodiče, co teda já jsem 

poznala,  tak ty  nikdo nepředělá. Tak například  teď u těch nejmenších co máme, 

čtyřletého Davida a tříleté Anetky, tam se tý rodině pomáhalo. Rodiče mají už čtyři 

děti v dětském domově, jsou to bezdomovci , s Davidem a Anetkou spali v různých 

kůlnách, žebrali na nádraží.  Sociálka jim už třikrát pomohla sehnat bydlení, ale 

vždycky  tam vydrželi jen chvíli. No a děti se pak dostaly k nám a přesně za rok, 

krátce před vánoci  nám volá sociální pracovnice, že soud zrušil předběžný 

opatření a děti musíme předat rodičům, protože už mají bydlení, paní má miminko 

a slíbili, že se budou starat. Děti jsme tedy odvezli k rodičům do Pardubic, celou 

cestu zpátky jsem probrečela.  Ani ne za 3 měsíce nám volal otec dětí, ať si pro 

děti přijedem, že děti strašně zlobí a oni už to nezvládají. Pak  jsme se dozvěděli, 

že i  to miminko jim bylo odebraný, protože s ním opět byli na ulici. Takže já na 

žádnou sanaci nevěřím. 

Myslíte si, že by bylo více pěstounů, kdyby byla pěstounská péče lépe 

ohodnocená? 

 Nám pomáhají sousedi a příbuzní co se týče oblečení pro děti, hraček a 

sportovních potřeb. Myslím, že finanční ohodnocení není dostatečné, dětem 

spoříme, aby něco měly,  až se osamostatní, ale nemůžeme tolik, kolik bychom si 

představovali. Podporujeme děti, aby dělaly co je baví, no ale třeba Martin, chtěl 

chodit na šerm a když jsme se ptali a řekli nám, co všechno by jsme museli koupit 

a kolik to stojí, tak jsme mu to museli rozmluvit, prostě by na to nebylo.    

Jak si představujete, že to bude dál, až děti budou plnoleté?      

Zůstanou s námi, spoříme jim, aby něco měli, až se budou chtít oženit a vdát, no a 
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taky představujeme podkroví a bude z něho takový hezký byteček, možná dva. 

Taky by se dalo ještě přistavět, to taky plánujeme.                                                                                                              

Co si myslíte o nových formách pěstounské péče? Na určitou kratší dobu a 

profesionální pěstounské péči? 

Tomu moc nerozumím. Na krátkou dobu by to bylo určitě třeba, jako než se  

rozhodne, co s dítětem dál. Hlavně pro ty malinký, že jo. Když si vzpomenu na 

naše děti, když byly malý, jak se ode mě nehnuly na krok. Jak se chtěly  pořád 

mazlit a teď Anetka s Davídkem jak chtějí být u mě na klíně, tak si říkám, co ty 

drobečci v tom ústavu, čekají až se na ně dostane řada. 

Změnila byste něco na současném systému pěstounské péče? 

O pěstounské péči by se mělo více mluvit, aby se objevily články v novinách, více 

se to probíralo v televizi. O dětech v dětských domovech se mluví jen před 

vánocemi, když se pořádají ty sbírky a říká se lidem, aby kupovali hračky, což tedy 

je docela zbytečný, protože ty děti tam mají všelijakých věcí dost. 
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