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Anotace 

    V diplomové práci se zabývám problematikou péče o ohroţené dítě v ČR a to 

v rovinách náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Hlavní důraz kladu na pohled 

zúčastněných aktérů a jejich vnímání situace dětí, rodičů, pěstounů i ţadatelů o 

adopci v prostoru mezi biologickou rodinou, ústavem a náhradní rodinnou péčí. 

Tato diplomová práce se snaţí popsat příčiny dlouhého pobytu dětí v ústavní 

výchově, podle některých aktérů. Hlavní metodou jsou polostrukturované 

rozhovory s hlavními aktéry, kteří jsou vybráni na základě rychlé analýzy aktérů. 

V rámci výzkumných otázek jsou v práci zjišťovány hlavní příčiny a dílčí 

problémy systému z pohledu aktérů, je zjišťován jejich zájem a navrhovaná řešení. 

Teoretickým východiskem jsou aktéři a jejich role, jak jejich chování, vztahy, role 

a zájmy ovlivňují fungování systému a řešení problému. Vývojová psychologie a 

socializace jedince slouţí k vysvětlení závaţnosti problému. 

V práci je popsán současný stav systému péče o ohroţené dítě v ČR, nastíněna 

rodinná politika i navrhovaná řešení ministerstva práce a sociálních věcí, výrazný 

prostor je věnován pěstounské péči na přechodnou dobu a osobě sociálního 

pracovníka. 

Názory a postoje relevantních aktérů jsou zpracovány z provedených rozhovorů a 

jsou diskutovány mezi sebou. Součástí diskuse jsou i některá sporná témata, která 

vyplynula, při zpracovávání této diplomové práce. V závěrečné části práce je 

porovnání postojů aktérů a jejich shody (ve všech zjišťovaných dimenzích).  

 

 

 



Annotation 

    In the diploma I focus on the care of vulnerable children in the Czech Republic 

and in the domain of foster care and institution care. Main emphasis is on the 

views of stakeholders and their perception of children, parents, foster parents and 

applicants for adoption in the space between the biological family, institution and 

foster care. This thesis attempts to describe the causes of the long stay of children 

in the institutional care, according to some participants. The main methods are 

interviews with key stakeholders, who are selected on the basis of rapid 

stakeholder analysis. The research questions are in the diploma identifying the 

main causes and problems of system from the perspective of stakeholders, is 

devoted to their interest and proposed solutions. Theoretical basis are the 

stakeholders and their roles, how their behavior, relationships, roles and interests 

affect the functioning of the system and resolve the problem. Developmental 

psychology and socialization are used to explain the problem.  

In the diploma is described the current state of the system of care for vulnerable 

children in the Czech Republic, family policy and outlined the proposed solutions 

of the Ministry of Labour and Social Affairs, considerable space is devoted to 

professional foster care and to the social worker.  

Opinions and attitudes of relevant actors are processed from the interviews 

conducted and discussed among themselves. In the discussions are also some 

contentious issues that emerged in the preparation of this thesis. In the final part is 

to compare the attitudes of participants and their conformity (measured in all 

dimensions).  
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    Můj první kontakt s dětmi v kojeneckém ústavu proběhl narychlo díky 

středoškolské praxi mé sestry, měla jí v kojeneckém ústavu a já jsem tam jako 

budoucí zdravotní sestra proklouzla s ní. Nečekala jsem, ţe uvidím pár 

spokojených miminek ani jsem nečekala, ţe uvidím kupu zanedbaných dětí, měla 

jsem všeobecné informace, jako všichni ostatní mimo zdi „kojeňáku“. Několik 

hodin v kojeneckém ústavu ve mně zanechalo takový dojem, ţe se tomuto tématu 

věnuji, nebo se ho alespoň dotknu ve většině studentských prací. Postupem času 

jsem o této problematice získávala více a více informací z mnoha stran, informace 

více či méně citově zabarvené, vţdy však bylo objektem zájmu ohroţené dítě. 

    Tímto tématem se zabývám uţ od začátku studia veřejné a sociální politiky, 

proto se tohoto tématu týká většina zpracovávaných studentských prací, včetně 

rychlé analýzy aktérů vyuţité v další části práce. 

    Téma náhradní rodinné péče a situace dětí v ústavní péči je nyní mediálně 

aktuálním tématem také kvůli častým kritikám, které slýcháme ze zahraničí, ze 

strany Evropské unie. Kojenecké ústavy i dětské domovy nejsou prázdné, naopak 

je v nich mnoho dětí, které v nich čekají na novou rodinu, protoţe ta původní není 

schopna plnit své funkce a je v nich mnoho dětí, čekajících, aţ se ta jejich původní 

rodina „uzdraví“ a na druhé straně je mnoho jiţ připravených adoptivních rodičů, 

čekajících na dítě. Proč se nám nedaří tyto věci skloubit ku prospěchu všech 

zúčastněných stran? 

     Kojenecké ústavy a dětské domovy svou péči, kde je jeden vychovatel na 6-8 

člennou skupinu dětí, nedokáţou při nejlepší snaze citové a duševní deprivaci
1
 

zabránit. Dlouhodobé studie českých odborníků (např. dětský psychologové Z. 

Matějček, J. Langmeier) prokázaly, ţe pro zdravý, úplný vývoj lidské osobnosti je 

                                                 

1 Psychická deprivace je psychický stav, který vznikl jako následek ţivotních situací, kdy se dítěti nedostává příleţitosti 

k saturování některé (nebo všech) psychické potřeby v dostačující míře a po dostatečně dlouhý čas. Příznaky psychické 

deprivace jsou proměnlivé, rozmanité a u kaţdého dítěte mohou vypadat jinak, od lehkých nápadností ve vývoji po 

poškození intelektového a charakterového vývoje. Jedním z klasických příznaků je opoţdění ve vývoji řeči a ve vývoji 

sociálních návyků. Děti v ústavní péči nelze úplně uchránit psychické deprivaci, její závaţnost je přímo úměrná času, po 
který jí dítě trpí. Náprava důsledků psychické deprivace je velmi dlouhá, náročná pro dítě, rodiče a je nutné odborné vedení 

rodiny (Langmeier, Matějček, 1974).  



třeba uţ od narození uspokojit 6 psychických potřeb. Jsou jimi potřeba podnětů, 

potřeba struktury a řádu, potřeba připoutání a zázemí, potřeba identity, potřeba 

otevřené budoucnosti a potřeba nepodmíněné a bezvýhradné lásky. Přes sebevětší 

snahu vychovatelů (značně ohroţených syndromem vyhoření) nemůţe být ţádná 

z psychických potřeb saturována v ústavní péči, ten uspokojuje pouze základní 

potřeby dítěte (strava, tekutiny, bydlení, hmotné zabezpečení). 

    Proč je rodina tak důleţitá a vyjadřuje ideál, ke kterému v péči o dítě 

směřujeme? 

- postoj politiků  

„Rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, 

prostorem tvorby lidského kapitálu, výchovy a růstu budoucích generací. Jako 

taková je bezesporu základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Na její 

prosperitě závisí udržitelný rozvoj naší společnosti, rozvoj kulturní, sociální i 

ekonomický.“ 
2
 

- postoj odborníků 

Odborníci (Z. Matějček, J.Langmeier, M. Mrowetz aj.), a závěry odborných studií 

jsou toho důkazem, zdůrazňují nezastupitelnost rodiny a rodinného prostředí pro  

psychomotorický vývoj dítěte uţ od prvních dnů po narození (systém péče o 

novorozence v porodnicích – rooming in
3
 je aplikováním této teorie do reálného 

prostředí). Prvních 6 měsíců je velmi důleţitých, protoţe se z pasivního 

novorozence (pouze přijímá od okolí – podněty, mateřské mléko, péči) stává 

aktivní člen rodiny nejen přijímající, ale i vysílající signály ke svému okolí 

(úsměv, grimasy). Jeho další chování je formováno reakcí okolí na tyto signály. Je 

to z toho důvodu, ţe matka výrazně emočně reaguje na úsměv a grimasy, dítě je 

                                                 

2
 Internetové stránky MPSV, Národní koncepce rodinné politiky[online],poslední aktualizace 

[22.4.2009], citace [28.8.2009] dostupná na: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf 

3
 Systém péče o dítě po narození v českých porodnicích, kdy je dítě od porodu s matkou ve stejném 

pokoji, snahou je suplování normální „domácí“ situace. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf


tak v tomto sociálním chování zpětnou vazbou podporováno a usnadňuje mu to 

neverbální komunikaci i s okolím, které k němu není citově vázáno. Zdravotní 

sestra v kojeneckém ústavu nemůţe sledovat a adekvátně (citově) reagovat na 

první úsměvy, podněty, signály od 6-9 kojenců. Výsledkem absence adekvátní 

odpovědi je deprivace dítěte, která se prohlubuje úměrně délce ústavní výchovy. 

- statistické údaje 

V průběhu roku 2008 bylo v 33
4
 kojeneckých ústavech a dětských domovech pro 

děti do 3 let umístěno 1418
3
 dětí, z nichţ necelá polovina

3
 byla v ústavní výchově 

déle neţ půl roku. Jde především o děti mířící do adopce se souhlasem, či bez 

souhlasu rodičů a o děti, které přecházejí do dětského domova nebo do pěstounské 

péče. Co se týče dětí mířících do nové rodiny, jde o zbytečně strávený čas v ústavu 

se všemi následky, které z ústavní péče vyplývají. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o 

velmi malé děti, kde kaţdý den mimo rodinu (v odloučení od pečující osoby) vede 

k deprivaci dítěte, jde o závaţný problém, ač se týká poměrně malého počtu dětí 

(cca 700 dětí ročně). 

VÝZKUMNÝ PROBLÉM:  

Příčiny vysokého počtu dětí do 3 let umístěných v ústavní výchově déle neţ půl 

roku z pohledu vybraných aktérů? (v ČR) 

CÍL: Cílem mé práce je identifikovat příčiny dlouhého pobytu dětí v ústavní péči 

na základě polostrukturovaných rozhovorů s vybranými aktéry. 

PODCÍL: Podcílem je prozkoumat různé názory na příčiny problému a 

navrhovaná řešení. Dalším podcílem je zjištění zájmu vybraných aktérů. 

 

                                                 

4
 Aktuální informace č. 15/09 - Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a 

dalších zařízení pro děti v roce 2008[online], poslední aktualizace[8.6.2009], citace[1.9.2009] 

dostupná na: http://www.uzis.cz/news.php?mnu_id=1100&archiv=1 

http://www.uzis.cz/news.php?mnu_id=1100&archiv=1


KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC A TEORETICKÁ VÝCHODISKA: 

Pro interpretaci výsledků z rozhovorů s jednotlivými aktéry bych chtěla vyuţít tyto 

teorie: 

Aktéři a jejich role 

    Termín aktér (anglicky stakeholder, coţ znamená „drţitel zájmu“)se uţívá 

k označení jednotlivce, skupiny, organizace, kteří ovlivňují či mohou být 

ovlivňováni v rámci tvorby, či realizace určité politiky (Veselý, Nekola, 2007). 

Politický aktér vstupuje do interakcí a je nutné brát v potaz kromě zájmu přímo 

zúčastněných aktérů i zájmy aktérů nepřímo se účastnících. Aktér by měl mít 

předpoklady k rozhodování s perspektivou let (doba pro moţné zhodnocení 

dopadu daného politického rozhodnutí, politické aktivity). Politický cyklus, ve 

kterém se střetávají různí aktéři při prosazování svých zájmů, vede k ovlivňování 

veřejné politiky, kde jednotliví aktéři jsou vázáni určitými danými pravidly 

(Potůček, 2005). Aktéři a jejich role výrazně ovlivňují realizaci politiky, řešení 

daného problému. Nejinak je tomu i v případě problematiky ústavní výchovy a 

jejího vyuţívání.  

 Socializace jedince
5
 

    Rodina má nezastupitelné místo v socializaci jedince, z nesociální bytosti 

(nepopsané tabule) vytváří trvalým vlivem právoplatného člena společnosti, 

vštěpuje mu vzorce chování, díky kterým se lze stát plnohodnotným členem 

skupiny a které se socializací stanou jedinci vlastní. Jde o osvojení sociálních 

pravidel a zvýšení solidarity mezi členy skupiny.
 

 

 

 

 

                                                 

5
 . BOUDON, R. a kol. Sociologický slovník. Olomouc: 2004. ISBN 80-244-0735-3 



Vývojová psychologie
6
 

    Pro zdravý a harmonický vývoj dítěte je třeba uspokojit 6 psychických potřeb, 

potřeba podnětů, u ústavních dětí je podnětů málo, jsou stále stejné a málo 

intenzivní. Potřeba struktury a řádu umoţňující učení, pochopení, u ústavních dětí 

není splňována podmínka stálosti, dítě je neustále vystavováno změnám, které dítě 

traumatizují. Potřeba připoutání a zázemí je vztah k osobám prvotních vychovatelů 

přináší pocit ţivotní jistoty, ústavní dítě nemůţe vytvořit citovou a sociální vazbu 

k vychovateli. Potřeba identity pomocí níţ si dítě vytváří sebevědomí, sebepojetí, 

svou identitu, dítě se identifikuje v matku či otce dle pohlaví. Potřeba otevřené 

budoucnosti, ţivotní perspektivy, která člověka nutí k aktivitě. Ţádná z těchto 

potřeb nemůţe být naplněna v ústavní péči  

PŘEDPOKLÁDANÁ STRUKTURA:  

    Diplomová práce by měla začít uvedením do problematiky současného českého 

systému péče o ohroţené dítě. Samotná praktická část bude zaloţena na 

polostrukturovaných rozhovorech, jejichţ respondenti budou vybráni na základě 

rychlé analýzy aktérů. Rozhovory budou provedeny se zástupci aktérů 

(představitelé kojeneckých ústavů, zástupci rodičů a ţadatelů o náhradní rodinnou 

péči, úředníci státní správy a samosprávy, zástupci neziskových organizací). 

Polostrukturovanými rozhovory chci především zjistit, kde je podle kterého aktéra 

jádro problému, jaký je ideální stav a případně jaké navrhuje řešení. Po provedení 

rozhovorů budu zjištění interpretovat pomocí výše zmíněných teorií. Tímto bych 

chtěla identifikovat základní příčiny problému.  

METODY:  

Rychlá analýza aktérů – na jejím základě výběr respondentů k polostrukturovaným 

rozhovorům. 

                                                 

6
 MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. 2.vydání. Praha: Portál, 1995. 

 



Polostrukturované rozhovory – s představiteli kojeneckých ústavů (aktéři), 

zástupci rodičů a ţadatelů o náhradní rodinou péči, úředníci státní správy a 

samosprávy (Cheb, Praha), zástupci neziskových organizací (FOD, Nadace Táta 

Mama). 

Analýza sekundárních dat – z oblastí dětské a rodinné psychologie, sociologie, 

statistických dat, analýza ekonomických srovnání, zákonů a vyhlášek. Slouţí 

k popisu problému.     
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Úvod 

    Můj první kontakt s dětmi v kojeneckém ústavu proběhl narychlo díky 

středoškolské praxi mé sestry, měla ji v kojeneckém ústavu a já jsem tam jako 

budoucí zdravotní sestra proklouzla s ní. Nečekala jsem, ţe uvidím pár 

spokojených miminek, ani jsem nečekala, ţe uvidím kupu zanedbaných dětí, měla 

jsem všeobecné informace, jako všichni ostatní mimo zdi „kojeňáku“. Nemýlila 

jsem se, dětí tam bylo dost a bylo o ně dobře postaráno. I přesto ve mně těch pár 

hodin zanechalo takový dojem, ţe se tomuto tématu věnuji nebo se ho alespoň 

dotknu ve většině studentských prací. Ten silný dojem ve mně zanechal příběh 

kaţdého dítěte, který byl nejen v jeho dokumentaci (ke které jsme samozřejmě 

neměly přístup, šlo o krátké utroušení informací od slouţících sester typu: „matka 

pošle občas pohled“), ale hlavně v jejich pohledu, v jejich chování. Postupem času 

jsem o této problematice získávala více a více informací z mnoha stran, informace 

více či méně citově zabarvené, vţdy však bylo objektem zájmu dítě, ohroţené dítě.  

    Diplomovou práci jsem se rozhodla napsat na toto téma, protoţe v ţádných 

z předchozích prací jsem neměla moţnost, prostor a prostředky se dostat tak 

hluboko do problematiky, i kdyţ pouze v malém kousku mozaiky tohoto 

komplexního problému
7
. Dalším důvodem k výběru tématu byla nejen vlastní 

zkušenost s dětmi v ústavní výchově, ale i dojem, ţe se problém dlouhé doby 

pobytu dětí v ústavní výchově (která by měla být podle zákona poslední a nejkratší 

moţností řešení) neřeší, ţe dokonce není za problém povaţován. Toto téma jsem si 

zvolila z osobních důvodů, v průběhu let jsem si na základě osobních zkušeností 

z kontaktu s dětmi i pracovníky kojeneckých ústavů utvářela názory na 

problematiku náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Přesto se snaţím 

přistupovat k tématu nezaujatě a na začátku celé práce toto uvádím z důvodu větší 

transparentnosti. Svou prací chci zmonitorovat situaci dítěte v systému NRP 

pomocí rozhovorů s aktéry a zjistit příčinu podle jejich mínění. 

                                                 

7 Tímto tématem se zabývám už od začátku studia veřejné a sociální politiky, proto se tohoto tématu týká většina 
zpracovávaných studentských prací, včetně rychlé analýzy aktérů využité v další části práce. 



    Kojenecké ústavy a dětské domovy svou péči, kde je jeden vychovatel na 6-8 

člennou skupinu dětí, nedokáţou při nejlepší snaze citové a duševní deprivaci
8
 

zabránit. Dlouhodobé studie českých odborníků (např. dětští psychologové 

Z. Matějček, J. Langmeier) prokázaly, ţe pro zdravý a úplný vývoj lidské 

osobnosti je třeba uţ od narození uspokojit 6 psychických potřeb. Jsou jimi 

potřeba podnětů, potřeba struktury a řádu, potřeba připoutání a zázemí, potřeba 

identity, potřeba otevřené budoucnosti a potřeba nepodmíněné a bezvýhradné 

lásky. Přes sebevětší snahu vychovatelů (ohroţených syndromem vyhoření) 

nemůţe být ţádná z psychických potřeb saturována v ústavní péči, tam je moţné 

uspokojujit pouze základní potřeby dítěte (strava, tekutiny, bydlení, hmotné 

zabezpečení). 

    V průběhu roku 2008 bylo v 33 kojeneckých ústavech a dětských domovech pro 

děti do 3 let umístěno 1418 dětí, z nichţ necelá polovina byla v ústavní výchově 

déle neţ půl rok
9
. Ústavní výchova je dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí aţ 

poslední moţností náhradní výchovy
10

, česká praxe ve skutečnosti vypadá jinak. 

Pokud soud rozhodne o odebrání dítěte z rodiny, to odchází primárně do ústavní 

péče. Jde o zbytečně strávený čas v ústavu se všemi následky, které z ústavní péče 

vyplývají. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o velmi malé děti, kde kaţdý den mimo 

rodinu (v odloučení od pečující osoby) vede k deprivaci dítěte, jde o závaţný 

problém, ač se týká poměrně malého počtu dětí (cca 700 dětí ročně). 

Nezapomínejme ale, ţe se také týká stejného počtu rodičovských párů. 

    V diplomové práci se zabývám problematikou péče o ohroţené dítě v ČR a to 

v rovinách náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Hlavní důraz kladu na pohled 

                                                 

8 Psychická deprivace je psychický stav, který vznikl jako následek ţivotních situací, kdy se dítěti nedostává příleţitosti 

k saturování některé (nebo všech) psychické potřeby v dostačující míře a po dostatečně dlouhý čas. Příznaky psychické 

deprivace jsou proměnlivé, rozmanité a u kaţdého dítěte mohou vypadat jinak, od lehkých nápadností ve vývoji po 
poškození intelektového a charakterového vývoje. Jedním z klasických příznaků je opoţdění ve vývoji řeči a ve vývoji 

sociálních návyků. Děti v ústavní péči nelze úplně uchránit psychické deprivaci, její závaţnost je přímo úměrná času, po 

který jí dítě trpí. Náprava důsledků psychické deprivace je velmi dlouhá, náročná pro dítě, rodiče a je nutné odborné vedení 
rodiny (Langmeier, Matějček, 1974).  

9 Aktuální informace č. 15/09 - Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti 

v roce 2008[online], poslední aktualizace[8.6.2009], citace[1.9.2009] dostupná na: 

http://www.uzis.cz/news.php?mnu_id=1100&archiv=1 

10 Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen vţdy zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí, 

tj. svěřením do výchovy jiné fyzické osoby neţ rodiče, do pěstounské péče nebo osvojením, neboť náhradní rodinná péče 
má přednost výchovou ústavní. (§ 46 odst. 2 zákona č.94/1963 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů). 

http://www.uzis.cz/news.php?mnu_id=1100&archiv=1


zúčastněných aktérů a jejich vnímání situace dětí, rodičů, pěstounů i ţadatelů o 

adopci v prostoru/ve fungování mezi biologickou rodinou, ústavem a náhradní 

rodinnou péčí. 

    Na tomto místě bych ráda nastínila konceptuální rámec této práce. V naší zemi 

existuje společenský problém dlouhého pobytu dětí v ústavní péči. Tento problém 

se týká dětí, které nejsou v ústavní péči ze závaţných zdravotních důvodů, ani 

nemá jejich rodina snahu ke zlepšení své situace, kvůli které z ní bylo dítě 

odebráno. Na tomto problému se shodne většina odborníků. Z popisu současného 

stavu v ČR plyne, jak systém nyní funguje. Závaţnost tohoto problému je popsána 

v kapitole Teoretická východiska. Tento problém přetrvává, zabývá se jím mnoho 

nestátních neziskových organizací (dále NNO) a občanských sdruţení (např. Fond 

ohroţených dětí, Rozum a cit, Natama, Středisko náhradní rodinné péče aj.). Jedna 

z moţných příčin identifikovaného problému je neshoda mezi aktéry na řešení 

(teoretické východisko Teorie koalic aktérů), a proto jsou v diplomové práci 

zkoumány názory aktérů, zda se shodnou na definici problému, v čem vidí jeho 

příčiny, jak by jej řešili a případně proč si myslí, ţe není řešen. V kapitole 3 je 

předloţeno schéma aktérů, ve kterém jsou identifikováni klíčoví aktéři zahrnutí do 

výzkumu a jejich vztahy. 

    Tato diplomová práce nemá za cíl popsat situaci dětí starších 3 let ani hledat 

širší společenské souvislosti jako příčinu problémů. Není jejím cílem zpracovat 

podrobně psychologické a sociální důsledky ústavní výchovy. 

    Primárním cílem je zjištění pohledu a názoru vybraných aktérů, proto je hlavní 

důraz při sběru dat kladen na polostrukturované rozhovory, respondenti do nich 

byli vybráni za pouţití rychlé analýzy aktérů. Dalším cenným zdrojem informací 

byla internetová diskuse o NRP a studium sekundárních dat. 

    Informace získané od respondentů vyuţívám k zodpovězení výzkumných 

otázek, tedy ke zjištění různých pohledů, názorů nejen na současný stav péče o 

ohroţené dítě, ale i na moţné příčiny problému a navrhovaná řešení od 

jednotlivých respondentů. Tyto moţnosti mezi sebou porovnám, případně je 

konfrontuji navzájem (například návrh samotných vychovatelů x právní pohled na 

tuto problematiku). Vše doplňuji o definování zájmů jednotlivých respondentů, 



coţ je zajímavé především pro porovnání s jimi definovanými příčinami problému 

a navrhovanými řešeními. Výsledky z polostrukturovaných rozhovorů v závěru 

shrnuji dle teoretického východiska role aktérů
11

.     

    Při sběru a zpracovávání dat pracuji především s aktéry jako s respondenty 

polostrukturovaných rozhovorů a vyuţívám informace z internetových diskusí 

ţadatelů o adopci a pěstounství, včetně těch, kteří jiţ celým procesem prošli. 

    Hlavní dimenzí problému, kterou se zabývám, je dimenze času.  Tedy doby, 

kterou dítě tráví v ústavní výchově i přesto, ţe k tomu není důvod (podle zákona je 

ústavní výchova aţ poslední moţností, pokud není moţné vyuţít širší rodinu, 

náhradní rodinnou péči nebo zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc). 

Důvodem je myšleno aktivní chování biologických rodičů ve směru zlepšování 

podmínek pro navrácení dítěte do biologické rodiny. Vzhledem k poznatkům 

vývojové psychologie, kdy je nejzávaţnější dlouhodobý pobyt v ústavní péči pro 

kojence a batolata, se ve své práci zabývám touto věkovou skupinou dětí (věk dětí 

od 0 do 3 let). 

    Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část obsahuje kapitoly o 

cílech, metodách a teoretických východiscích, čtenáře seznamuje se současnou 

situací v českém kontextu, s postavením dítěte a rolí dalších aktérů, jako je 

například odbor sociálně-právní ochrany dítěte. Druhá část je rozdělena podle 

jednotlivých výzkumných otázek a podle témat, na nichţ se respondenti 

v odpovědi shodnou a jejichţ pohledy jsou v té které podkapitole vyjadřovány.     

 

                                                 

11 Aktér je jednotlivec – skupina – organizace, kteří ovlivňují či mohou být ovlivňováni v rámci tvorby, či realizace určité 
politiky (Veselý, Nekola, 2007). 



1. Výzkumné cíle a otázky 

1.1 Cíle  

    Hlavním cílem této práce je prozkoumání pohledů vybraných aktérů, 

představení problémů a jejich zdůvodnění, která vidí aktéři. 

    Podcílem 1 je zjistit různé názory vybraných aktérů na zkoumanou 

problematiku, příčinu problému, hodnocení celého systému péče o ohroţené dítě 

v ČR a průzkum návrhů řešení podle jednotlivých aktérů. 

    Podcílem 2 je prozkoumat, s jakými dílčími problémy se aktéři v praxi 

setkávají. 

    Vedlejším cílem je zjistit, jaký zájem zkoumaní aktéři sledují. 

    Tato práce nemá za cíl monitorovat situaci dětí, které se vrací do vlastní, 

původní rodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Výzkumné otázky  

    Výzkumné otázky se zaměřují na problematiku neřešení problému a jeho 

příčiny stejně jako celá diplomová práce. Podle výzkumných otázek jsem vytvořila 

otázky do polostrukturovaných rozhovorů s vybranými aktéry (viz příloha 1). 

1. Jaký zájem mají zkoumaní aktéři?  

2. Co je příčinou dlouhého pobytu dětí do 3 let v ústavní péči dle vhledu do 

některých politických arén (diskuse pěstounů, adoptivních rodičů, mediální 

diskurs, dětští psychologové, představitelé ústavní péče i NNO)? Co je příčinou 

podle jednotlivých aktérů - shodnou se aktéři na příčině problému? 

3. Jaké jsou dílčí problémy, se kterými se aktéři v této oblasti setkávají a jsou 

příčinou neřešení případně zhoršování problému? 

4. Jaké řešení navrhují jednotlivý aktéři, shodnou se na něm? 

 



2. Metody a zdroje dat 

2.1 Metody 

    Metoda je postup, jakým dospějeme k výsledku, k naplnění cíle (Veselý, 

Nekola, 2007). Mým cílem je prozkoumání pohledů vybraných aktérů, představení 

problémů a jejich zdůvodnění, proto jsem na základě rychlé analýzy aktérů určila a 

vybrala klíčové aktéry a s těmi jsem uskutečnila polostrukturované rozhovory. 

Pomocí těchto rozhovorů jsem se snaţila zjistit jejich postoje a názory, jak oni 

definují problém, vysvětlují jeho příčiny a jaká navrhují moţná řešení. Kromě 

rozhovorů jsem pouţívala i výpovědi aktérů v jiných médiích, především 

v internetových diskusích. Výstupy z polostrukturovaných rozhovorů jsem 

srovnávala s dalšími získanými daty. 

 

2.1.1 Výběr aktérů - Rychlá analýza aktérů 

    Rychlá analýza aktérů (dále RAA) proběhla na základě zhodnocení postoje, 

zájmu a moci jednotlivých aktérů. Cílem analýzy aktérů je identifikovat všechny 

jednotlivce a skupiny, jichţ se zkoumaná problematika týká a poznat jejich 

jednání, záměry, vztahy. Analýza aktérů pomáhá zhodnotit vliv aktérů, jejich 

zdroje a zájem na uskutečnění určité politiky. Jako aktéry lze označit ty, kteří mají 

určitý zájem na problému, jsou jím postiţení nebo mají vliv na řešení a 

rozhodování o problému. Analýzu aktérů je moţné vyuţít v různých fázích 

analýzy a tvorby politiky včetně identifikace pozice a stanoviska aktérů 

k problému a k sobě navzájem (Veselý, Nekola, 2007). RAA, se kterou pracuji 

v této diplomové práci, probíhala následujícím způsobem. Nejprve jsem si 

identifikovala aktéry, dále jsem tyto aktéry posuzovala ze tří hledisek, z hlediska 

zájmu, moci a postoje. Zájem jsem hodnotila podle toho, jak moc se řešení 

problému dotkne přímo aktéra. Moc jsem hodnotila podle toho, jak můţe 

konkrétní aktér ovlivnit řešení problému. Postoj jsem posuzovala jako názor na 

současný problém. RAA byla vodítkem pro výběr respondentů, se kterými jsem 

vedla polostrukturované rozhovory. 



2.2 Polostrukturované rozhovory 

    Polostrukturovaný (nestandardizovaný) rozhovor je jednou z metod 

kvalitativního výzkumu, kdy tazatel nemá připravený výčet ani pořadí otázek, ale 

má připravený seznam témat, kostru, kterých se chce v rozhovoru dotknout 

(Disman, 2009). Já jsem pro polostrukturované rozhovory měla vytvořenou 

osnovu (viz příloha 1), podle které probíhal rozhovor s respondentem. Rozhovor 

s právní expertkou se týkal hlavně jejího právního pohledu na celou problematiku. 

 

2.2.1 Výběr konkrétních respondentů a jeho omezení     

    Ráda bych na tomto místě více popsala práci s polostrukturovanými rozhovory, 

které jsou nejdůleţitějším zdrojem dat v této diplomové práci. Při výběru 

respondentů jsem se řídila rychlou analýzou aktérů, hlediskem odbornosti a 

dlouhodobé zkušenosti s touto problematikou. Dalším důleţitým hlediskem byla 

ochota ke spolupráci a dostupnost. Původně jsem měla vytipováno o 4 

respondenty více, bohuţel jsem byla odmítnuta z důvodu jejich časového 

zaneprázdnění.
12

 Rozhovory jsem vedla se zástupci ústavní péče (2 ředitelé 

kojeneckých ústavů), sociálních odborů (2 úřednice městské části, magistrátu), se 

zástupkyněmi neziskového sektoru (organizace poskytující hlavně podpůrnou péči 

rodinám s dítětem v NRP a organizace na pomoc ohroţenému dítěti) a s 

ţadatelkou o osvojení. To znamená, ţe vybrané, zkušené odborníky jsem doplnila 

aktérkou, která v nedávné době prošla celým procesem, aby se dostala do evidence 

ţadatelů o osvojení. Její výpověď mi poskytla zprostředkování dojmů účastníků na 

druhé straně problému neţ je strana ohroţeného dítěte. Polostrukturované 

rozhovory jsou zdrojem primárních dat z oblasti fungování systému NRP v rámci 

státní správy, českého zdravotnictví a krajů. Podle zpovídaného aktéra byly otázky 

mírně modifikovány, především mi tyto rozhovory poskytly informace o příčině 

                                                 

12 Jako špatná se ukázala domněnka, ţe je moţné kontaktovat úředníky městského a krajského úřadu oficiální cestou, to se 

mi podařilo pouze s jednou aktérkou. Právě s ní jsem pak vedla dlouhý rozhovor na jejím pracovišti. Jinak se mi pouze 

dostalo odpovědi ve formě čísla, pod kterým byl můj dotaz/poţadavek zaevidován na podatelně a příslib brzké odpovědi, té 

jsem se zatím nedočkala.  

 



problému dětí v ústavní péči z hlediska času a nefungování ideální spolupráce 

mezi mnoha institucemi, v jejichţ kompetenci ohroţené dítě je. 

 

2.2.2 Průběh rozhovorů 

    Rozhovory jsem po předchozí domluvě natáčela na diktafon (dvě 

z dotazovaných mi odpověděly prostřednictvím emailu z důvodu jejich pracovní 

zaneprázdněnosti) a probíhaly na jejich pracovišti přibliţně hodinu a půl. Kaţdý 

rozhovor jsem si několikrát poslechla a vypsala jsem si důleţité a tématu se 

týkající informace, poznámky, postřehy i citace aktérů, snaţila jsem se zachytit i 

jejich dojmy, které mnohdy byly popsány velmi subjektivně. Tyto poznámky jsem 

vztáhla k výzkumným otázkám a zpracovala podle nich odpovědi na jednotlivé 

výzkumné otázky.  

 

2.3 Používaná data a jejich omezení 

     Při zpracovávání tohoto tématu pracuji s primárními daty, které získávám 

z polostrukturovaných rozhovorů s aktéry více viz kap. 2.2. Další primární data 

získávám z internetových diskuzí a reportáţí. Internetové diskuse, jejichţ 

příspěvky jsem četla a z nichţ jsem čerpala, se nachází na stránce 

www.adopce.com a jedná se nejen o diskusi ţadatelů, pěstounů i adoptivních 

rodičů o běţných problémech, o radách, o vzájemné podpoře. Vyuţití 

internetových diskusí má mnoho výhod ale i omezení. Mezi výhody bych zařadila 

to, ţe mi umoţnily náhled do denních problémů a dojmů některých aktérů 

v systému NRP, především tedy v problematice pěstounství a adopce. Na tomto 

diskusním fóru mají diskutující moţnost zeptat se i odborníka ze Střediska 

náhradní rodinné péče. Tento zdroj dat je velmi bohatý, má však i svá omezení, 

protoţe přispěvatelé do něj vkládají své osobní zkušenosti s konkrétním sociálním 

pracovníkem, s tím „svým biologickým rodičem“ (biologickým rodičem dětí 

v jeho pěstounské péči). Proto je nutné přistupovat k tomuto zdroji s jistou 

rezervou a filtrovat některé velmi subjektivní a emočně vyhraněné příspěvky.  

http://www.adopce.com/


    Kromě vlastních sebraných dat a příspěvků z internetových diskusí vyuţívám 

jako doplňkové články v tištěných médiích a názory aktérů, kteří se skrze ně 

vyjadřují. Konkrétně jsem pracovala s tištěným médiem Respekt číslo 26/27, 

ročník XXI. Dalšími primárními daty, která vyuţívám v této práci, jsou zákony, 

především zákon o rodině, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, občanský soudní 

řád a dále dokumenty odpovědných ministerstev. Velmi obsáhlou skupinu dat, 

která vyuţívám k popisu problému, tvoří sekundární data, statistické informace, 

odborné texty z oblasti dětské a rodinné psychologie.  



3. Teoretická východiska 

     Při zkoumání aktérů a jejich vnímání problému vyuţívám teoretické vymezení 

role aktérů pro nalezení odpovědí na výzkumné otázky a naplnění cílů. Pro 

vysvětlení situace jako problémové vyuţívám vývojovou psychologii a teorii 

socializace jedince. 

 

3.1 Aktéři a jejich role 

Aktéři 

    Termín aktér (anglicky stakeholder, coţ znamená „drţitel zájmu“) se uţívá 

k označení jednotlivce, skupiny, organizace, kteří ovlivňují či mohou být 

ovlivňováni v rámci tvorby, či realizace určité politiky (Veselý, Nekola, 2007). 

    Aktéři existují a fungují v politické struktuře (ta se liší dle zemí i regionů). 

Vyuţívají existenci politických struktur a institucí, jejich pravidla a jazyk. Ale 

aktér neustále interpretuje pravidla a improvizuje v realitě, manévruje v prostoru 

vymezené danou politickou strukturou, kde kaţdé individuální úsilí napomáhá 

upravovat aspekty větších systémů (Considine, M. 2005). Politický aktér vstupuje 

do interakcí a je nutné brát v potaz kromě zájmu přímo zúčastněných aktérů i 

zájmy aktérů nepřímo se účastnících. Aktér by měl mít předpoklady k rozhodování 

s perspektivou let (doba pro moţné zhodnocení dopadu daného politického 

rozhodnutí, politické aktivity). Politický cyklus, ve kterém se střetávají různí aktéři 

při prosazování svých zájmů, vede k ovlivňování veřejné politiky, kde jednotliví 

aktéři jsou vázáni určitými danými pravidly. Aktéři jsou druhově, strukturálně, 

funkčně i formálně podobní. Jsou aktivní ve vzájemných vztazích uvnitř arén, 

navazují kontakty a udrţují různé formy vazeb s dalšími aktéry z ostatních arén 

(z členství v různých sociálních skupinách, výsledek politické socializace, 

artikulace, sledování, prosazování, i výsledek konfliktu zájmu a různých dalších 

politických aktivit). Jednotlivý aktéři sledují své vlastní zájmy, způsob a výsledky 

jejich aktivity závisí na institucionálním rámci (Potůček, 2005).  

 



Obecně lze aktéry rozdělit do pěti skupin: 

1. Volení zástupci - ministři, zastupitelé 

2. Pracovníci exekutivy/veřejné zprávy - sociální pracovnice 

3. Zájmové skupiny - NNO, kojenecké ústavy, ţadatelé, rodiče 

4. Výzkumné organizace - psychologové, sociologové 

5. Masová média  

Já se ve své práci budu soustředit především na skupiny 2, 3 a 4, protoţe jde o 

aktéry, kteří fungují přímo v systému náhradní rodinné péče, mají tedy nejvíce 

zkušeností jako specialisté a přímo zúčastnění aktéři. 

Teorie koalic aktérů – Advocacy coalition framework – ACF
13

  

    Teorie koalic aktérů patří mezi syntetické teorie, tedy ty, které dávají 

dohromady několik různých pohledů a aspektů. Jejím autorem je Paul Sabatier 

(1988). ACF vysvětluje vývoj politik v průběhu minimálně 10 let (protoţe se 

projeví kumulativní efekt studií a zkušeností, je čas na politický cyklus formulace 

politiky, její implementace a její reformulace). Podle této teorie se politický 

systém skládá z hlavních politických subsystémů (např. státní správa, samospráva) 

a z vedlejších - skrytých politických subsystémů (ţurnalisté, výzkumníci). 

Politický subsystém je sada aktérů řešících v koalici stejný problém, tito aktéři 

jsou tedy nespokojení s dosavadním řešením konkrétní problematiky. Aktéry (jako 

stavební prvky politických subsystémů) můţeme rovněţ rozdělit na hlavní a 

latentní (skryté), jsou silně specializovaní na danou problematiku, jejich aktivita je 

koordinovaná v čase a v koalici se sdruţují podle systému hodnot a přesvědčení.
14

 

Koalice aktérů (politický subsystém) vkládá své přesvědčení do veřejných politik 

a programů. Změna politiky se podle teorie ACF děje směrem, který je daný 

                                                 

13 VESELÝ, Arnošt . Veřejná politika a proces její tvorby. Co je policy a jak vzniká.. Praha, 2005. 43 s. Studie. CESES FSV 

UK. Dostupné z WWW: <http://ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_08_vesely.pdf>. ISSN: 1801-151. 

14 Belief systémy 



zdroji, jeţ jsou k dispozici (finance, expertizy, lidské zdroje, zákon). Různá 

pravidla určují moc a autoritu aktérů a zákony jsou výsledkem dlouhodobého 

střetu různých koalic. Změna uvnitř samotného subsystému je snahou koalic 

prosadit své přesvědčení právě v součinnosti s externími změnami. Další moţností 

na změnu je změna samotných základních charakteristik v součinnosti s externími 

změnami. Právě v externích změnách je naděje na změnu pro malé koalice, které 

nedisponují velkou mocí.  

    Jaké externí změny má autor teorie na mysli? Celý politický systém je ovlivněn 

externími faktory. Ty lze rozdělit na stabilní a dynamické parametry. Stabilní – 

neměnné externí faktory jsou základní charakteristiky problému, jako je například 

rozloţení přírodních zdrojů, tedy ekonomika, základní kulturní hodnoty 

společnosti, její sociální struktura, základní právní úprava. Oproti tomu dynamické 

externí faktory jsou socioekonomické podmínky a technologie, změny ve 

vládnoucích koalicích, v rozloţení politických sil a změny jiných politických 

subsystémů.  

    Při aplikaci této teorie na řešenou problematiku je moţné jako aktéry 

identifikovat jednotlivé „hráče“ v systému péče o dítě. Od změny politického 

systému (výrazná externí změna) uběhlo 20 let, je tedy splněna i podmínka 

minimálně 10 let sledování a hodnocení politiky (proběhla formulace i 

implementace politiky, právě se pracuje na reformulaci). Systém náhradní rodinné 

péče, postavení dítěte, rodiny v něm, je do vysoké míry zaloţen na systému 

přesvědčení, na morálních hodnotách. Z  tohoto důvodu je podle mne aplikace této 

teorie na místě. Dále aktéři v systému péče o ohroţené dítě pracují v koalici se 

stejným hlavním deklarovaným zájmem (blaho dítěte), ale s odlišnými dílčími 

zájmy (existence kojeneckého ústavu, legitimita poţadavku na zvýšení počtu 

sociálních pracovníků). Největší důraz ovšem kladu na aktéry jako takové. Ve své 

práci při rozhovoru s aktéry zkoumám nejen postoj jednotlivých aktérů a jejich 

názor na problém a jeho řešení, ale snaţím se identifikovat i dílčí problémy mezi 

samotnými aktéry, které mohou vést k neřešení, případně pozdrţování řešení 

problému. Zkoumám tedy i vztahy mezi aktéry a vliv těchto vztahů na celou 

problematiku. 



3.2 Model vztahů aktérů 

    Toto schéma vyjadřuje vztahy mezi aktéry, kteří byli respondenti i mezi těmi, 

kteří jimi nebyli. Model vyjadřuje mou představu situace vztahu aktérů. Vztahy 

jsou zasazeny do kontextu českého a evropského a zastřešujícím je kontext 

současného, globálně propojeného světa. Celý problém i celá diplomová práce se 

týkají dítěte a to vyplývá ze schématu, všechny šipky se schází zde, u dítěte. Vně 

základní sítě, ale se silným vlivem, stojí vláda (včetně legislativy, která ovlivňuje 

ty základní vztahy a vazby), samospráva, média a nestátní neziskové organizace. 

Aktérům v centru modelu se věnuji hlouběji v této práci a pomocí analýzy aktérů 

se pokouším zjistit, zda jejich vnímání situace odpovídá tomuto modelu. 

 



 

 

 

Schéma č. 1 

 

 



3.3 Vývojová psychologie a teorie socializace jedince 

    Pro zdravý a harmonický vývoj dítěte, pro jeho pozitivní vývoj (jak pravý 

občanský právní řád v odůvodnění §76a – předběţné opatření odebírající dítě 

z rodiny pro ohroţení ţivota dítěte nebo jeho pozitivního vývoje)
15

 je nezbytná 

jedna pečující osoba, na kterou se dítě můţe co nejdříve „upnout“, vytvořit si s ní 

pouto a ta mu saturuje všechny, tedy i psychosociální potřeby. Tyto potřeby nejsou 

a ani nemohou být uspokojovány v ústavní péči (v ústavu není jediná pečující 

osoba, kterou dítě pro saturaci potřeb potřebuje). 

    Dlouhodobé studie českých odborníků (např. dětský psychologové Z. Matějček, 

J. Langmeier) prokázaly, ţe pro zdravý, úplný vývoj lidské osobnosti je třeba uţ 

od narození uspokojit 6 psychických potřeb. Jsou jimi potřeba podnětů, potřeba 

struktury a řádu, potřeba připoutání a zázemí, potřeba identity, potřeba otevřené 

budoucnosti a potřeba nepodmíněné a bezvýhradné lásky. První ze zmiňovaných 

potřeb je potřeba podnětů. Ústavní dětí mají podnětů málo, jsou stále stejné a málo 

intenzivní. Druhou potřebou je potřeba struktury a řádu umoţňující učení, 

pochopení, u ústavních dětí není splňována podmínka stálosti, dítě je neustále 

vystavováno změnám, které je traumatizují (střídá se ošetřující personál, mění se 

sloţení dětské skupiny – děti odcházejí do nové rodiny, vracejí se do původní). 

Třetí potřebou je potřeba připoutání a zázemí, klíčový je citový vztah k osobám 

prvotních vychovatelů přinášející pocit ţivotní jistoty. Dítě v ústavní péči nemůţe 

vytvořit citovou a sociální vazbu k vychovateli (není to moţné ani ze strany 

vychovatele, který je ve vysoké míře ohroţen syndromem vyhoření). Čtvrtou je 

potřeba identity pomocí níţ si dítě vytváří sebevědomí, sebepojetí, svou identitu, 

kdy se dítě identifikuje v matku či otce dle pohlaví. Pátou je potřeba otevřené 

budoucnosti, ţivotní perspektivy, která člověka nutí k aktivitě (např. rodinné 

plánování). Poslední a klíčovou potřebou je potřeba nepodmíněné a bezvýhradné 

lásky, tato potřeba je v ideálním případě saturována uţ během pobytu dítěte v 

děloze (Matějček, 1995). 

                                                 

15 Občanský soudní řád – zákon č.99/1963 Sb. dostupný na: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-99-1963-sb-
obcansky-soudni-rad/cele-zneni/ 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-99-1963-sb-obcansky-soudni-rad/cele-zneni/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-99-1963-sb-obcansky-soudni-rad/cele-zneni/


    Matějček (1995) zdůrazňuje nezastupitelnost rodiny a rodinného prostředí pro 

psychomotorický vývoj dítěte uţ od prvních dnů po narození.
16

 Prvních 6 měsíců 

je velmi důleţitých, protoţe se z pasivního novorozence (který pouze přijímá od 

okolí – podněty, mateřské mléko, péči) stává aktivní člen rodiny nejen přijímající, 

ale i vysílající signály do svého okolí (úsměv, grimasy). Jeho další chování je 

formováno reakcí okolí (reakcí pečující osoby, nejčastěji matky) na tyto signály. 

Je to z toho důvodu, ţe matka výrazně emočně reaguje na úsměv a grimasy, dítě je 

tak v tomto sociálním chování zpětnou vazbou podporováno a usnadňuje mu to 

neverbální komunikaci i s okolím, které k němu není citově vázáno. Zdravotní 

sestra v kojeneckém ústavu nemůţe sledovat a adekvátně (citově, emočně) 

reagovat na první úsměvy, podněty, signály od 6-9 kojenců. Výsledkem absence 

adekvátní odpovědi je deprivace dítěte, která se prohlubuje úměrně délce ústavní 

výchovy (můţeme porovnat s reakcí rodiče na první úsměv zahrnující jásot, 

fotografování, chlubení se prarodičům aj.). Na dlouhém pobytu dětí v ústavní 

výchově před předáním do rodiny tratí nejen samotné děti, ale i osvojitelé a 

pěstouni. Čím je dítě starší a déle v ústavní péči, tím hůře navazuje silný 

emocionální vztah s novou pečující osobou. Podle poznatků vývojové psychologie 

je nejlepší čas pro předání dítěte do rodiny osvojitelské i pěstounské doba před 

prvním úsměvem, které dítě vytvoří v sociálním kontaktu, tedy doba před koncem 

2. měsíce věku ţivota. Druhou šancí pro osvojitele, pěstouny i děti je období 

kolem 7. měsíce věku ţivota, ve kterém se vytváří tzv. specifický citový vztah 

k mateřské osobě, který předpokládá, ţe dítě s mateřskou osobou uţ nějaký čas 

ţije (Matějček, 2004). 

Význam dětství pro vývoj osobnosti       

Dítě se rodí do role závislé na péči a lásce člověka. Vývoj osobnosti člověka 

ovlivňují jednorázové zkušenosti, často traumatické. Větší vliv neţ zkušenost 

traumatická, ale krátkodobá, má dlouhodobá zkušenost z rodiny, jde o tzv. 

zkušenosti všedního dne. Citová a psychická deprivace se týká dětí vyrůstajících 

bez mateřské něhy a rodičovské lásky, bez zaujetí jednoho rodiče nebo pečovatele, 

                                                 

16 Systém péče o novorozence v českých porodnicích – rooming in – kdy je dítě od porodu s matkou ve stejném pokoji - je 
aplikováním této teorie do reálného prostředí našeho zdravotnictví. 



proto jsou jí ohroţeny především ústavně vychovávané děti. Kvůli tomu si 

nemohou vytvořit citová pouta, důvěryhodný vztah k dospělému člověku. Jejich 

první zkušenost se světem je negativní a to se přenáší dále do citového ţivota 

v dospívání a dospělosti. Výsledkem bývá povrchní proţívání, člověk má málo 

zábran, je nezdrţenlivý a nestálý ve vztazích. Základní postoj ke světu lze označit 

za nedůvěru a snahu „urvat co se dá, a to hned“. Citová deprivace v nejranějším 

dětství poznamená člověka na celý ţivot, i kdyţ v optimálních následných 

podmínkách se její negativní vliv částečně zmenšuje. Pro vytvoření vnitřní 

stability a základního způsobu vztahování k ostatním lidem je velmi důleţitá vazba 

mezi dítětem a matkou (či osobou ji zastupující) v prvních letech ţivota. Kaţdé 

dítě v jakémkoliv věku a kultuře potřebuje ke svému zdárnému duševnímu vývoji 

a rozvoji své osobnosti dostatek volnosti a podnětů. Musí mít kolem sebe dospělé 

osoby, jeţ mu jsou citově blízké a svou blízkost a citovou vřelost dítěti 

v dostatečné míře projevují. Čím časněji něco u člověka vzniklo, tím obtíţněji je to 

ovlivnitelné a přístupné změně (Matějček, 1995). 

    Socializace jedince v rodině je jednou ze zásadních a velmi těţko 

nahraditelných funkcí rodiny. A to i přesto, ţe se vychovatelé, pedagogové 

kojeneckých ústavů, dětských domovů snaţí předat svým svěřencům vše, co 

mohou v ţivotě v lidské společnosti potřebovat. Jen těţko lze nahradit, kopírovat 

mnohaletý ţivot v rodině, kde se dítě pomalu a opakovaně učí všechny dovednosti 

ve styku s ostatními, aby se dokázalo vyrovnat s překáţkami, které nastanou a aby 

dokázalo tyto překáţky nevytvářet druhým. Socializace začíná jiţ prvním 

úsměvem, který je vědomý, na známou pečující osobu (4 měsíce věku ţivota) a je 

velmi důleţité, jak ona osoba, na kterou se dítě poprvé usměje, zareaguje (dítě 

potřebuje vidět, cítit tu zainteresovanou reakci pro utvrzení, ţe takto se kontakt 

navazuje správně, takhle to do budoucnosti bude dělat). 

    Rodina tvoří základní a nejdůleţitější jednotku naší společnosti, socializací 

dítěte v ní dochází k formování jedince ve funkční součást společnosti. Díky tomu 

se rodina podílí na kulturním, ekonomickém i sociálním rozvoji naší společnosti 

(Moţný, 1999). Socializace je soubor podnětů, působících v sociální interakci. 

Socializace rozvíjí vlastnosti a kompetence umoţňující zařazení jedince do 

společnosti. Při socializaci se uplatňuje několik činitelů. Kromě obecných 



sociokulturních vlivů (působí na všechny členy dané společnosti) a vlivu širší 

sociální vrstvy (zprostředkovaný rodinou a institucemi) je rodina nejvýznamnější 

socializující činitel (je v přímém kontaktu s dítětem, pro kterého má kaţdý člen 

rodiny osobní význam). Samotná rodina působí na jedince, svého člena v několika 

rovinách, zprostředkovává mu sociokulturní zkušenost srozumitelně a specificky, 

učí ho sociální komunikaci i řešení problémů. Významná je míra pozitivního 

citového vztahu, která podporuje nejen osobní jistotu jedince, ale i posiluje efekt 

učení a je tak klíčová pro rozvoj dítěte. Další důleţitou sloţkou je úroveň kontroly 

dítěte a zpětná vazba při plnění poţadavků rodiče, díky nimţ dítě zjistí, jaké 

chování je správné, díky jakému chování se dokáţe pohybovat ve společnosti i 

mimo rodinu (Vágnerová, 2000). Z výše uvedeného je patrné, ţe v ústavní péči 

nejsou moţnosti, prostor, čas a lidské zdroje pro naplnění funkcí socializace, proto 

je vysoký počet dětí v ústavní péči problém, který potřebuje řešení. 

    Ústavní péče je aţ poslední moţností pro dítě a to i podle zákona o sociálně-

právní ochraně dítěte a měla by být co nejkratší, protoţe ačkoliv pro dospělého 

člověka půl roku ţivota nic neznamená, pro dítě je to velký skok kupředu. 

Dlouhodobá ústavní péče, kam se dá jistě doba delší neţ 6 měsíců zahrnout, je 

chybou v českém systému péče o ohroţené dítě. Zatím není ze strany legislativy 

ani správních orgánů jasně deklarovaná snaha na řešení tohoto problému. 

 

 



  4. Současný stav péče o ohrožené dítě v ČR 

    Tato diplomová práce se snaţí objasnit příčiny dlouhého pobytu dětí v ústavní 

výchově, coţ je současný problém. Výsledky výzkumné části jsou srovnávány 

právě se současným stavem. Proto v této kapitole stručně vysvětluji, jak vypadá 

náhradní péče v naší zemi nyní, jaké jsou její sloţky, kteří aktéři hrají hlavní roli, 

co se děje s dítětem, které se z různých důvodů dostane mimo svou původní 

rodinu. Jedna z podkapitol se věnuje pěstounské péči a její podpoře. Další 

z podkapitol se věnuje roli a náplni práce odboru sociálně-právní ochrany dítěte. 

 

4.1 Stručné objasnění systému náhradní péče o dítě v ČR 

    V této podkapitole diplomové práce krátce popíši fungování systému náhradní 

péče o dítě v ČR, protoţe právě ten je systémovým rámcem pro řešenou 

problematiku. Kapitola popisuje základní rozdělení systému, lhůty a podmínky pro 

dítě, biologické rodiče i pěstouny a adoptivní rodiče. Systém náhradní péče v ČR 

je popsán v §§ 63-74 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 

právních předpisů. 

    Náhradní péče o dítě přichází na řadu ve chvíli, kdy biologická, původní rodina 

nemůţe, není schopna nebo nechce plnit svou funkci. Náhradní péče se dělí na 

ústavní a rodinnou. Náhradní ústavní péče, v zákoně o sociálně-právní ochraně 

dětí nazývaná ústavní výchovou, by měla mít charakter krátkodobého řešení, které 

je moţné vyuţít ve chvíli, kdy je jeho akutní potřeba. Náhradní rodinná péče (dále 

NRP) má v českém kontextu dlouhodobý charakter. NRP se dělí na adopci a 

pěstounskou péči.  

    Adopce neboli osvojení je dvojího druhu, odlišuje se věkem dítěte. Do jednoho 

roku dítěte jde o adopci zrušitelnou, u starších dětí je adopce nezrušitelná, kdy 

osvojitelé nabývají rodičovských práv. Pro adopci je nutné tzv. právní uvolnění 

dítěte, tedy zbavení biologických rodičů jejich rodičovských práv. Biologický 

rodič můţe dát souhlas s osvojením (tím pozbývá svá práva). Jde většinou o 

matky, jeţ jsou rozhodnuty pro adopci od začátku těhotenství, svůj souhlas musí 

potvrdit po uplynutí „šestinedělí“ (tedy v době, kdy by měl odeznít poporodní 



stres, který můţe ovlivnit jejich rozhodování). Pokud rodič souhlas nedá, musí 

soud rozhodnout o soustavném projevení nezájmu rodiče o dítě, u novorozenců je 

lhůta pro nezájem 2 měsíce („rodiče po dobu nejméně dvou měsíců po narození 

dítěte neprojevili o dítě žádný zájem, ačkoliv jim v projevení zájmu nebránila 

závažná překážka“, §68 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 

právních předpisů), u starších dětí je lhůta 6 měsíců, kdy návrh na projevení 

nezájmu podává sociální pracovnice spolupracující s ústavem. Nezájem je 

hodnocen vţdy individuálně u kaţdého dítěte a rodiče, nezáleţí tedy na tom, 

kolikrát rodič například pošle pohled, ale spíše na obsahu a chování rodiče mimo 

zdi kojeneckého ústavu (zda si upravuje podmínky k bydlení, hledá si práci, léčí se 

z drogové závislosti apod.). Samozřejmě nezájem jako nezájem musí klasifikovat 

hlavně soudce, který rozhoduje na základě podkladů sociální pracovnice odboru 

sociálně – právní ochrany dítěte spolupracující s pracovníky kojeneckého ústavu. 

    Pěstounská péče není nahrazením rodičů, ti hrají v ţivotě dítěte dál významnou 

roli. Mohou ho navštěvovat, rozhodují v některých právních úkonech (například 

vydání cestovního dokladu). Po nápravě ţivotních podmínek rodiče (-ů) se pod 

dohledem OSPOD po rozhodnutí soudu můţe dítě vrátit do domácnosti 

biologických rodičů. Pěstounská péče je však nahrazením rodinného prostředí a 

poskytuje dítěti, které se nemůţe dostat do adopce, stabilní citové zázemí. Zvláštní 

kapitolou je profesionální pěstounská péče, nazývaná i pěstounskou péčí na 

přechodnou dobu, které se věnuji v podkapitole 4.2. Další součástí NRP je 

pěstounská skupinová péče, která funguje na modelu větší sourozenecké skupiny 

(děti ve věku přirozené sourozenecké skupiny) a jedné tety-matky, která s dětmi 

ţije v domě  v tzv. SOS dětských vesničkách. Děti ţijí ve stejné sourozenecké 

skupině s jedním vychovatelem (teta-matka) aţ do dospělosti. V neposlední řadě 

patří do systému péče o ohroţené dítě i zařízení pro děti vyţadující okamţitou 

pomoc, které částečně (formálně) provozují v rámci komplexní péče kojenecké 

ústavy. Dále toto zařízení provozuje Fond ohroţených děti a zde se toto zařízení 

jmenuje Klokánek (www.fod.cz). V tomto zařízení pro děti vyţadující okamţitou 

pomoc je deklarovaný rozdílný reţim neţ v kojeneckých ústavech a dětských 

domovech, atmosféra by měla být rodinnější a moţnost návštěv rodičů mnohem 

větší. 

http://www.fod.cz/


4.2 Pěstounská péče na přechodnou dobu 

    Pěstounské péči na přechodnou dobu (dále jako PPP) je věnována samostatná 

kapitola, protoţe jde o formu náhradní rodinné péče, která se nyní dostává do 

popředí a s nedostatkem „klasických“ pěstounů je stále více aktuální. V okolních 

státech je s většími, či menšími problémy zaváděna do praxe. Tato forma 

pěstounské péče se také někdy nazývá profesionální pěstounskou péčí
17

. 

Vznikla novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a to 

zákonem č. 134/2006 Sb., s účinností ode dne 1. 6. 2006. Tato moţnost péče je 

v tomto zákoně jako forma NRP zmiňována a kaţdý odbor sociálně - právní 

ochrany dítěte (dále OSPOD) vede evidenci profesionálních pěstounů. Zatím se 

v praxi v ČR nepouţívá (chybí metodika, jasná kriteria, informovanost veřejnosti 

aj.). V ČR by měla mít dvě formy (v některých státech je více diferencovaná a je 

tedy více forem) a to krátkodobou a dlouhodobou, podle potřeby dítěte a situace 

v biologické rodině (např. krátkodobá forma – nemocný rodič s delší hospitalizací, 

dlouhodobá forma – rodič ve výkonu trestu). Krátkodobý typ je určen pro děti, 

které náhle nemůţou být v péči vlastní rodiny, ale zatím není jasná jejich 

budoucnost. Po určité době na základě šetření sociálních pracovníků a rozhodnutí 

soudu se dítě z této péče vrací buď do své rodiny, je osvojeno nebo odchází do 

dlouhodobé pěstounské péče. Za účelem realizace této profesionální formy 

pěstounské péče by měla vzniknout i profese pěstoun-terapeut (Vernerová, 2008), 

která předpokládá i vznik studijního oboru (vyšší nebo vysoká škola). Z důvodu 

krátkodobosti profesionální pěstounské péče je kladen velký důraz na speciální 

vzdělání a trénink profesionálních krátkodobých pěstounů. Ti musí být připraveni 

na krátkodobost péče (dítě odchází do biologické rodiny nebo do dlouhodobé 

formy PPP), na kontakt s biologickými rodiči. Pěstoun v krátkodobé pěstounské 

péči na přechodnou dobu pracuje na podpoře vztahu mezi dítětem a biologickým 

rodičem, jehoţ udrţení je prioritou. Sám pěstoun si je vědom, ţe jeho role je 

krátkodobá. Pěstounská péče na přechodnou dobu je velmi podobná profesionální 

                                                 

17 V zahraničí (např.Slovensko) je prakticky stejná forma pěstounské péče nazývaná profesionální, proto i u nás někteří 
aktéři uţívají oba názvy. 



pěstounské péči, jak je praktikována v západní Evropě
18

. Právě profesionální 

pěstouni nahrazují ústavní péči i pro děti, které nejsou právně volné nebo 

přicházejí rovnou z rodiny. Jak uţ jsem uvedla výše, je tato forma také nazývaná 

profesionální pěstounskou péčí (dle zákona však pěstounská péče na přechodnou 

dobu). Název profesionální pěstounská péče lépe vystihuje zásadní rozdíl proti 

„klasické, tradiční“ pěstounské péči tak, jak jí známe nyní, kde se nepředpokládá 

ţádná finanční motivace. Pěstounská péče na přechodnou dobu jako profese, která 

se zařadí mezi pomáhající profese, které jsou z velké části zaloţeny na schopnosti 

empatie, altruismu. Profesionální pěstoun by pak měl oporu v legislativě (tu uţ 

má), odpovídající vzdělání, zakotvení v systému NRP. Profesionální pěstoun by 

také dostával odpovídající plat a byl by za výkon své profese zodpovědný.  

     

4.3 Dítě mezi ústavní a náhradní rodinou péčí 

     Ve své práci se zaměřuji na problém, jenţ se týká hlavně dětí do 3 let, které 

zůstávají dlouho v ústavní péči. Na tomto místě popíši, čím projde dítě od chvíle, 

kdy se dostane do ústavní výchovy do okamţiku, kdy odchází do nové rodiny. 

Dítě se do ústavu dostane buď z porodnice, nebo z biologické rodiny, která 

nezvládá svou roli.  

                                                 

18 Například Velká Britanie prošla kritikou ústavní péče v 70. letech minulého století, došlo k jejímu radikálnímu omezení a 

k nové koncepci NRP, kde má významné místo PPP, v současné době není moţné umístit dítě mladší 5 let do ústavní 

výchovy. Profesionální pěstounská péče se dělí dle funkce a doby trvání. Respitní PPP slouţí pro rodiče dětí s handicapem, 

problémových dětí, kdy mají rodiče čas a prostor pro regeneraci sil a o jejich dítě je postaráno. Azylová PPP slouţí 

v akutních případech krize v rodině, azyloví pěstouni příjmou kdykoliv, jde o přestupní stanici mezi nefunkční rodinou a 

dalšími stupni PPP. Krátkodobá PPP trvá do 3 měsíců, je vyuţívána například při dlouhodobé hospitalizaci rodiče anebo 

z diagnostických důvodů. Střednědobá PPP je momentálně nejvyuţívanější, trvá od 7 týdnů do 2 let. Dlouhodobá aţ trvalá 

PPP je delší neţ 2 roky, nejdéle do zletilosti dítěte, můţe vést aţ k osvojení dítěte. Soukromá PPP je organizována 

agenturami, biologičtí rodiče souhlasí s výběrem pěstounů a platí příspěvek. Specializovaná PPP pro obtíţně vychovatelné 

děti. Pěstounství pro mladé delikventy ve vazbě má za cíl předcházet recidivě, jeţ vzniká při výchově v převýchovném 

ústavu. Víkendová/prázdninová PPP pro děti z internátních škol a dětských domovů. Ve Velké Britanii je kladena 

pozornost na oslovování a nábor dalších pěstounů prostřednictvím inzerce a reklamních kampaní. Proces přípravy a  

hodnocení nových pěstounů trvá 4-6 měsíců a supervize, podpora a trénink probíhá po celou dobu pěstounské péče. I ve 

Velké Británii je velmi podporován kontakt dětí s biologickými rodiči a to přímo v kontaktních centrech úřadu 

(Mikausova,B. 2006). 



4.3.1 Dítě přicházející z porodnice 

    Rodička, která se před porodem, nebo po porodu v porodnici vyjádří v tom 

smyslu, ţe se nechce, nemůţe (z různých důvodů) o dítě starat, vyjadřuje 

v nemocnici předběţný souhlas s adopcí. Tento souhlas musí po šesti týdnech
19

 

písemně potvrdit. Pokud tak učiní, je dítě „právně volné“ a můţe být předáno do 

předadopční péče rodiny, která je pro něj vybrána. Tento souhlas rodič můţe 

odvolat pouze do chvíle, neţ je dítě předáno do této péče v nové rodině. Pokud 

rodič předběţný souhlas z porodnice nepotvrdí, ubíhá dvouměsíční lhůta, po které 

soud vysloví tzv. neprojevený ţádný zájem
20

, příp. jsou rodiče zbaveni 

rodičovských práv
21

 a dítě můţe být předáno do vybrané rodiny. Pokud rodiče o 

dítě zájem projevují, mohou jako jeho zástupci podepsat souhlas s umístěním do 

pěstounské péče nebo s pěstounskou péčí nesouhlasit. Pak dítě zůstává v ústavní 

péči, dokud se ţivotní podmínky rodičů neupraví a dítě se nemůţe vrátit do své 

původní rodiny. Projevování zájmu, snaha o nápravu podmínek a další skutečnosti 

se průběţně zkoumají u kaţdého dítěte a z kaţdé změny lze vyvodit i změnu pro 

dítě (vrací se do původní rodiny, zahajuje se incidenční řízení, aj.). 

     Z výše uvedeného plyne, ţe minimální čas, který stráví novorozenec v ústavu je 

6 týdnů plus doba, za kterou rozhodne městský úřad o umístění do péče budoucích 

osvojitelů a to v případě souhlasu biologických rodičů. Pokud tito nesouhlasí, trvá 

min. doba v ústavu 2 měsíce plus doba rozhodnutí soudu
22

 o ţádném zájmu a doba 

rozhodnutí městského úřadu o umístění do péče budoucích svojitelů. 

                                                 

19 Tato lhůta je určena s ohledem na tzv. šestinedělí, období, kdy se tělo matky vrací do stavu před porodem a to ve smyslu 
fyziologických, anatomických a částečně i hormonálních poměrů v těle, vzhledem k náročnosti tohoto období nemusí matka 

být plně odpovědná za svá rozhodnutí. 

20 „Rodiče neprojevují žádný zájem o dítě, ač jim v tom nebrání žádné objektivní překážky“ (§68 zákona č. 94/1963 Sb., o 

rodině, ve znění pozdějších právních předpisů). 

21 Vyslovení soudu o nezájmu neznamená zbavení biologických rodičů rodičovských práv a odpovědnosti, jde o jiné tzv. 
incidenční řízení, i po vyslovení nezájmu jsou biologičtí rodiče zákonnými zástupci dítěte a to aţ např. do rozhodnutí soudu 

o adopci, to znamená, ţe i dítě v nové rodině v tzv. předadopční péči nemůţe cestovat, protoţe nemá cestovní doklad a 

nemůţe být osvojitelům zapsáno do jejich cestovního dokladu, jeho zákonným zástupcem v případě hospitalizace je 
biologický rodič atd. 

22 Doba rozhodnutí soudu závisí na kaţdém jednotlivém soudci, v některém kraji se jedná o jeden měsíc, jinde jde o měsíců 

devět a někde dokonce o rok (dle ústního sdělení ředitelů kojeneckých ústavů). 

 



4.3.2 Dítě přicházející z rodiny 

    Dítě, které je rozhodnutím soudu (tzv. předběţné opatření
23

) odebráno ze své 

rodiny a umístěno do ústavní výchovy prochází stejným procesem jako 

novorozenec. Po úpravě ţivotních podmínek v rodině se vrací pod dohledem 

sociální pracovnice do původní rodiny. Pokud se tyto podmínky neupraví a rodič 

souhlasí, můţe se dítě dostat do pěstounské péče. Dále můţe rodič souhlasit 

s adopcí. Pokud však nesouhlasí s ţádnou formou NRP, musí projevovat zájem o 

dítě včetně prokazatelné snahy o nápravu podmínek v rodině pro návrat dítěte do 

původní rodiny. Ale pokud rodiče o dítě neprojevují šest měsíců zájem, soud 

rozhoduje o vyslovení kvalifikovaného nezájmu biologických rodičů o dítě. Poté 

je dítě moţné svěřit do předadopční péče vybrané rodiny. 

     Dítě přicházející do ústavu, kdy o něj rodina nejeví zájem je v ústavní péči 

minimálně 6 měsíců plus dobu rozhodnutí soudu o nezájmu a dobu rozhodnutí 

městského úřadu o předadopční péči. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

23 §76 a, zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, dostupný na: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-99-1963-sb-

obcansky-soudni-rad/cele-zneni/ 

 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-99-1963-sb-obcansky-soudni-rad/cele-zneni/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-99-1963-sb-obcansky-soudni-rad/cele-zneni/


4.4 Finanční srovnání pěstounské a ústavní péče 

    Finanční motivace profesionálních pěstounů je jedním z argumentů některých 

aktérů proti této formě NRP. I ústavní výchova je však financována státem, 

zřizovatelem (tím bývá nejčastěji kraj) a i v této formě výchovy lze z určitého úhlu 

pohledu nalézt finanční motivaci. Kolik stojí náhradní rodinná péče a kolik ústavní 

výchova? Zdrojem pro zpracování této kapitoly byly §§46- zákona č.359/1999 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dávky pěstounské péče 

    Tuto informaci zařazuji pro ujasnění finanční podpory pěstounům ve chvíli, kdy 

se stává stále aktuálnější profesionální pěstounská péče. Ta se od té 

„neprofesionální“ liší právě tím, ţe je oficiálně uznána jako profese pěstounství, za 

kterou náleţí mzda. Pěstounství je státem řízené a tedy i jím odměňované, 

respektive za něj podle informací ministerstva práce a sociálních věcí náleţí 

pěstounovi několik dávek ze systému sociálního zabezpečení. Jde o dávky 

pěstounské péče, kterými jsou příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna 

pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového 

vozidla (http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp). 

 

    Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se poskytuje nezaopatřenému dítěti v 

pěstounské péči měsíčně ve výši 2,3 násobku částky ţivotního minima dítěte 

(ţivotní minimum na rok 2009 pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1600 Kč, ve 

věku 6 aţ 15 let 1960 Kč, ve věku 15 aţ 26 let 2250 Kč). Částka se mění podle 

toho, zda je dítě nezaopatřené, či zdravotně hendikepované. Nejdéle se poskytuje 

do věku 26 let dítěte. Příjem rodiny se netestuje. Nárok na tuto dávku můţe být 

uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějţ náleţí.   

    Odměna pěstouna se poskytuje měsíčně ve výši ţivotního minima za kaţdé 

svěřené dítě. Tedy pokud se poskytuje dítěti po dosaţení zletilosti příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte (např. studující), má i pěstoun nárok na odměnu. Příjem 

http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp


rodiny rovněţ není zjišťován a nárok na dávku můţe být opět uplatněn 3 měsíce 

zpětně od měsíce, za nějţ náleţí.  

    Příspěvek při převzetí dítěte, je jednorázovou nárokovou dávkou. Nárok vzniká 

pěstounovi, který převzal dítě do pěstounské péče. Výše příspěvku je stanovena 

pevnými částkami podle věku dítěte (do 6 let je to 8000 Kč, do 15 let 9000 Kč, do 

18 let 10000 Kč).  

    Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je dávkou náleţící pěstounovi, 

který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Příspěvek náleţí ve výši 70 % 

pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100.000,- Kč. 

    Měsíční náklady na dítě v pěstounské péči jsou 6190,-, počítáno z hodnoty pro 

dítě ve střední věkové kategorii (pro rok 2009), pěstoun dále dostává jednorázový 

příspěvek při převzetí na pokrytí počátečních nákladů spojených s příchodem 

dítěte do rodiny. 

Náklady ústavní péče 

    Náklady vynaloţené zřizovatelem na ústavní péči se liší podle typu ústavního 

zařízení, případně věku dítěte. Nejvyšší náklady jsou vynakládány na péči 

v zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. 

Náklady na ústavní péči Dítě/rok Dítě/měsíc 

Dětský domov se školou 190 000 15 800 

Dětský diagnostický ústav 300 100 25 000 

Zařízení pro děti vyţadující 

okamţitou pomoc   

268 000 do 6 let věku  

 299 520 věk 6-10 let  

 350 016 věk 10-15 let  



            306 112 průměrně 25 500 

tbl. 1
24

 

    Je zřejmé, ţe v současné praxi vychází pěstounská péče výrazně levněji, neţ 

péče ústavní, rozdíl je od 9-ti tisíc do 19-ti tisíc korun podle typu ústavního 

zařízení. To je rezerva, kterou lze investovat do profesionální pěstounské péče, do 

samotných pěstounů.  

 

                                                 

24 Zdroj: PRŮŠOVÁ, Lenka Jaká je pravda o nákladech ústavní péče (MSMT) ve srovnání s náklady na jinou formu 

náhradní péče?. In Náhradní výchova dětí - možnosti a meze : Kolokvium I.. první. Praha  : IFEC, 2008. s. 126. ISBN 978-

80-87146-05-7. 

 



4.5 Rodinná politika ČR 

Dle národní koncepce rodinné politiky z roku 2005 má česká rodinná politika tyto 

cíle: 

 vytvořit příznivější společenské klima a podmínky pro rodinu, 

 posilovat vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za její funkčnost, 

mimo jiné výchovou k partnerství, manţelství, rodičovství, 

 posilovat ekonomickou a sociální suverenitu rodin a jejích členů pomocí 

systému sociálního zabezpečení. 

    Jde tedy o všeobecná společenská doporučení i směrem k dalším resortům 

(například směrem k ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy) a ne o konkrétní 

opatření. 

 

4.6 Současný stav péče o ohrožené dítě dle MPSV ČR 

    Rodina je jedna ze zásadních oblastí, kterou spravuje ministerstvo práce a 

sociálních věcí, jak tedy MPSV oficiálně hodnotí současnou situaci péče o 

ohroţené dítě? Stručně popíši výsledky analýzy současného stavu 

institucionálního zajištění péče o ohroţené děti z roku 2009. Z této analýzy plyne, 

ţe ministerstvo si je vědomo nedostatků v systému náhradní péče v ČR a to 

především kvůli vysokému počtu dětí v ústavní péči a chudé nabídce moţností 

práce s ohroţenou rodinou a dítětem. Jako základní příčinu problému shledává 

roztříštěnost systému, tedy fakt, ţe se péčí o ohroţené dítě zabývá pět resortů
25

, 

organizace státní správy i samosprávy, dále organizace ve státním i nestátním 

sektoru. Rozdílná je u institucí míra kompetencí, zodpovědnosti, metodik, 

personální i finanční zajištění. V systému péče o ohroţené dítě nefunguje ţádná 

koordinující instituce (tuto roli by mělo mít MPSV) a vzhledem k této 

roztříštěnosti lze těţko určit míru odpovědnosti za chyby v systému. Jako hlavní 

                                                 

25 Ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, 

ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti, Vliv má i ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí. Celkově jde 
tedy dokonce o resortů sedm. 



problém je zde zmíněno selhání koordinace, kooperace, problematické slaďování 

činností všech systémů, nezajištění kontinuity následných kroků.  

V otázce řešení problému roztříštěnosti systému byly navrţeny tři moţnosti řešení:  

 vytvoření nadrezortního orgánu,  

 vytvoření nového orgánu státní správy (ministerstva),  

 sloučení agendy pod jeden z existujících resortů. 

Ţádná varianta se ale nesetkala s podporou výkonné moci (Analýza současného 

stavu institucionálního zajištění péče o ohroţené děti, MPSV, 2009).  

Konkrétní řešení navrhovaná v analýze MPSV ČR 

Tato řešení uvádím pro moţnost srovnání s řešeními, která navrhují další aktéři. 

 výchova k rodičovství, k rodičovské odpovědnosti - cílem tohoto velmi 

obecného návrhu je předcházení nechtěným těhotenstvím, tedy prevence 

situací, kdy se dítě dostává okamţitě po narození do ústavní péče, důraz se 

klade na plánování rodičovství a rodičovskou odpovědnost včetně podpory 

v širší rodině a komunitě (spíše neţ ústav se o dítě postará širší rodina 

rodičů), 

 garance pravidelného kontaktu dítěte s rodičem ze strany státu - cílem tohoto 

opatření je zabránění přerušení pouta rodič-dítě i v době, kdy je dítě v ústavní 

nebo v pěstounské péči. Toto řešení vyţaduje jistou dávku tolerance ze strany 

kojeneckých ústavů (nízkoprahovost
26

 vyplývající z charakteristiky rodičů) a 

v případě pěstounů kvalitní výcvik, aby kontakt pěstouna a biologického 

rodiče byl pro dítě přínosem, ne traumatizujícím záţitkem, 

 perspektiva zajištění další péče, časové vymezení péče mimo rodinu - návrh 

řešení odbourávající současnou nejistotu rodičů, pěstounů, i dětí (v případě 

těch starších), kdy není jasné, jak dlouho dítě bude mimo rodinu, tato doba 

dnes není omezena, závisí právě na rozhodnutí soudu a to nejen na obsahu 

rozhodnutí, ale hlavně na době, kdy toto rozhodnutí bude vydáno, 

 volba varianty řešení, která v co největší míře naplní aktuální potřeby dítěte - 

varianty řešení, „šité na míru“ konkrétnímu dítěti, rodině, konkrétní situaci 

                                                 

26Nízkoprahovost ve smyslu co nejmenších překáţek v umoţnění styku rodiče s dítětem, ovšem za dodrţení všech pravidel 
pro zachování bezpečnosti a určitého řádu v ústavu. 



v rodině (např. zda je matka samoţivitelka dlouhodobě nemocná, či zda péči 

o dítě dlouhodobě zanedbává kvůli hluboké drogové závislosti, dvě rozdílné 

situace, dnes řešené stejným způsobem – ústavní péčí), 

 rodinné prostředí pro dítě i v případě, že je v ústavní péči - cílem tohoto 

opatření je snaha o co největší přiblíţení zařízení ústavní péče rodině, jiţ 

probíhá reforma kojeneckých ústavů a dětských domovů na zařízení 

rodinného typu, kde se o malé skupinky dětí různého věku starají maximálně 

2 střídající se vychovatelé, 

 objektivizace vyhodnocení situace ohrožení dítěte - stanovení objektivních 

podmínek, splněných pro přemístění dítěte z rodiny - cílem tohoto opatření je 

stanovení kritérií, dle kterých se kaţdý sociální pracovník řídí hlavně při 

odebírání dítěte z rodiny ale i při jeho návratu, 

 zpracování individuálního plánu dítěte - pro zajištění kontinuity péče o dítě 

na všech úrovních systému péče o ohroţené dítě,  

 zjištění názoru dítěte - toto opatření se týká starších dětí, jejichţ názor zatím 

není příliš respektován.  

 

4.7 Odbor sociálně-právní ochrany dítěte 

    Odbor sociálně-právní ochrany dítěte má v systému péče o ohroţené dítě 

rozporuplnou roli, formálně je to pomocník, podpora, obhájce dětí i rodičů, také 

ovšem zprostředkovává adopci a pěstounství, podává návrh na předběţné opatření. 

Jde tedy o proti sobě jdoucí činnosti. Ten samý sociální pracovník podává návrh 

na předběţné opatření, jehoţ výsledkem je odebrání dětí z rodiny, ale stává se 

často i určeným zástupcem dítěte, při sporu stojí proti rodiči, kterému měl z titulu 

své funkce pomáhat, asistovat, aby se pokud moţno rodina nedostala do situace, 

kdy je z rodiny dítě odebráno. 

    Pro příklad, jak široké jsou kompetence, práva i povinnosti sociálních 

pracovníků Odboru sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) vybírám příklad 

tohoto odboru Libereckého kraje. Náplň práce se drobně liší kraj od kraje, úřad od 

úřadu, nicméně pro modelovou představu je to naprosto postačující.   Sociální 

pracovník pracuje jak od stolu v kanceláři, tak v terénu s kaţdou rodinou 

individuálně, má pravomoc nad biologickými, tak adoptivními rodiči i pěstouny, 

dokonce i nad organizací jako je Fond ohroţeních dětí a to prostřednictvím 



moţnosti přiznávat a odebírat příspěvek na provoz zařízení pro děti vyţadující 

okamţitou pomoc. 

Co je náplní práce sociálního pracovníka OSPOD
27

: 

1. Organizace náhradní rodinné péče na území kraje, její zajištění včetně 

vyhledávání vhodných pěstounů, osvojitelů pro konkrétní dítě, organizace 

přípravných kurzů pro ţadatele, včetně vedení registrů pěstounů pro pěstounskou 

péči na přechodnou dobu. Spolupráce při umísťování dětí do NRP s dalšími kraji a 

s úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí.  

2. Zřizování a spravování poradenství v péči o děti, sociálně-výchovná činnost, 

spravování zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, spravování zařízení 

skupinové pěstounské péče (tzv. SOS dětské vesničky). 

3. Rozhodování o přiznání státního příspěvku zařízením pro děti vyţadujícím 

okamţitou pomoc, o zahájení a ukončení sociálně-právní ochrany, kterou i 

kontroluje. 

4. Účastní se poradního sboru, který rozhoduje o umístění kaţdého dítěte do 

konkrétní osvojitelské či pěstounské rodiny. 

5. Navštěvuje kojenecké ústavy a dětské domovy za účelem navrácení dítěte do 

rodiny či zprostředkování náhradní rodinné péče. 

6. Sociální pracovník tohoto odboru řeší odvolání, různé podněty, přezkoumává 

rozhodnutí, řeší přestupky, správní delikty, vybírá a vymáhá pokuty, pokud byly 

uloţeny ve věci dětí a mladistvých, spolupracuje s probační a mediační sluţbou ve 

věcech mládeţe. 

7. Spolupracuje se soudem, státním zastupitelstvím, kriminální policií, MPSV, 

úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí. 

                                                 

27 Zdroj: http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz(page1966/Cinnost-OSPOD 



8. Pracuje na rozvoji sociálních sluţeb, sociální péče, sociální prevence (spolu 

s obcemi), metodicky vede sociální kurátory a koordinátory prevence. 

   

4.8 Francouzský model mládežnického soudnictví 

    Na tomto místě krátce představím model mládeţnického soudnictví ve Francii, 

protoţe podle jedné respondentky je právě francouzský model moţným řešením 

pro český systém. 

Dětský soudce - Juge des Enfants jako instituce je ve Francii ustanoven od února 

roku 1945
28

 (delší historii má dětský soudce jako součást „dětského tribunálu“ od 

počátku 20. století), původním objektem zájmu bylo trestní právo pro delikventní 

mládeţ. Poslední reforma, novelizace proběhla v roce 2005. Úkolem dětského 

soudce je chránit děti a dospívající. Jeho činnosti lze rozdělit do 3 oblastí. 

1. Trestné činy spáchané nezletilými – soudce má vyšetřovací pravomoc, je 

soudcem ve věci samé. 

2. Působeni v civilních věcech – opatření v rámci institutu výchovné pomoci. 

3. Některé záleţitosti sociální péče – určení poručenství, rozhodnutí o dávkách. 

Právo zahájit řízení před dětským soudcem mají osoby související s výchovou 

dětí: 

 rodiče, vychovávající – mající výchovné problémy, 

 osoby mající dítě v péči, 

 samo dítě, 

 státní zastupitelství, 

 ex officio – přímo soudce po zjištění závaţných skutečností – tím je moţná 

rychlá a účinná intervence. 

                                                 

28 RADVANOVÁ, Senta. Náhradní výchova dětí - možnosti a meze. Praha : IFEC, 2008. 126 s. Kolokvium I.. Univerzita 
Karlova v Praze Právnická fakulta. ISBN 978-80-87146-05-7. 



    Pravomoci dětského soudce jsou volně hodnotit situaci dítěte v rodině, zda je 

ohroţené zdraví, bezpečí, morální vývoj nezletilého nebo narušené podmínky pro 

ţivot a vývoj dítěte. A soudce má povinnost vysvětlit proč jsou nařízená určitá 

výchovná opatření. Chyba, zavinění, nedostatečnost rodičů není podmínkou pro 

zásah dětského soudce, který můţe učinit jakékoliv přiměřené ochranné opatření 

v rámci výchovné pomoci. Je kladen velký důraz na adhezy rodiny a výchovného 

opatření (compliance
29

). Nejvyšší je snaha udrţet dítě v rodině – výchovná pomoc 

v otevřeném prostředí osobou určenou soudcem. 

    Juge des Enfants – dětský soudce má ve Francii silné, prestiţní postavení, 

prochází zvláštní vzdělávací instituci, prochází praxí a samotným působením 

v rodině. Soudce sleduje účinky svého rozhodnutí, jeho snaha je, co nejrychlejší 

vrácení dítěte do jeho přirozeného prostředí (max. doba je 2 roky – můţe být 

soudcem prodlouţena). 

                                                 

29 Souhlas, ztotoţněni s opatřením (například i s léčbou). 



5. Kdo jsou relevantní aktéři a jaká je jejich pozice 

 

5.1 Identifikace klíčových aktérů 

    Dále jsou popsáni aktéři přímo se účastnící systému péče o ohroţené dítě a 

aktéři, kteří mají vliv na to, jak tento systém bude vypadat a fungovat. Aktéry lze 

rozdělit na ty, kterých se problematika týká, ale nemají moc ji výrazně ovlivňovat 

(dítě, rodič, ţadatel o adopci, pěstounskou péči), dále na ty, kteří můţou 

problematiku ovlivnit, ale nemají výrazný zájem (vláda, EU, soud) například kvůli 

jiným prioritám. Třetí skupinou jsou aktéři, kteří mají zájem na řešení problému 

(případně další zájmy) i určitou, ale omezenou moc ovlivnit řešení problematiky 

(NNO, zástupci ústavní péče, média). 

Dítě – problematika se dítěte dotýká bezprostředně, jde o hlavní oběť, hlavního 

aktéra, který je však spíše pasivní. V jeho zájmu je co nejrychlejší návrat do 

rodiny, původní anebo náhradní. Dítě ale nemá moţnost do řešení problému 

zasáhnout, ani do jeho částečného řešení. 

Rodič - problematika se ho dotýká také bezprostředně, svým jednáním, chováním 

zasahuje do bezprostředního vyřešení problému konkrétního, svého dítěte (úprava 

rodinných podmínek, souhlas s adopcí), je však nepravděpodobné, ţe by se tito 

rodiče byli schopni sdruţit a prosadit systémovou změnu. Předpoklad, ţe tito 

rodiče nejsou schopni prosadit systémovou změnu, řešení problému vychází 

z charakteristik těchto rodičů. Často jde o členy niţší sociální vrstvy, kteří se sami 

potýkají s naplněním základních lidských potřeb, tzn. problematické bydlení, niţší 

vzdělanost a s tím související horší hledání zaměstnání. Samozřejmě ţádná 

z těchto charakteristik neplatí absolutně, ale vzhledem k tomu, ţe tento rodič „řeší, 

kde bude zítra bydlet, neřeší, zda jemu přidělená pracovnice je přepracovaná“. 

Žadatel o adopci, pěstoun – aktéři zdánlivě na druhé straně barikády neţ 

biologičtí rodiče. Osvojitel a pěstoun mají různou motivaci, osvojitel touţí 

především naplnit své rodičovské touhy, pěstoun je motivován snahou pomoci 

dítěti v náročné ţivotní situaci. Osvojitel chce dostat dítě co nejmenší, přijmout je 

za své, pokud moţno minulost dítěte vymazat a začít spolu, znova, lépe. Pěstoun 



můţe poskytnout rodinné prostředí dětem, jeţ nejsou právně volné, měl by být 

připravený na případnou spolupráci s biologickým rodičem, potřeboval by 

popularizaci a lepší finanční podmínky. Oba aktéři stojí o urychlení procesu, mají 

podporu v nadacích, občanských sdruţeních, která mohou mít silné slovo 

v politické aréně, např. na poli poslanecké sněmovny. 

Vláda - vláda přes ministerstva prostřednictvím zákonů ovlivňuje proces a 

rychlost umísťování dítěte do NRP, vzhledem k široké agendě však není 

dostatečně flexibilní. MŠMT
30

 – má v pravomoci dětské domovy pro děti starší 3 

let, jejich řízení a financování, prioritami je však školství, tělovýchova a sport 

(silný tlak sponzorských firem). MZdr
31

 – spadají pod něj kojenecké ústavy (často 

spojené s ústavy sociální péče), momentálně je ovšem veškerá pozornost upřena 

na reformu zdravotnictví. MPSV
32

 – dokumentem „Koncepce rodiny“ stanovuje 

hlavní cíle rodinné politiky, je otázkou, do jaké míry jsou tyto cíle naplňovány. 

MS
33

 – ovlivňuje (snaţí se) rychlost soudního řízení, tím pádem i rozhodnutí o 

„právním uvolnění dítěte“. Soudy v ČR jsou pomalé a ty rozhodující o agendě 

těchto dětí nejsou výjimkou, nemají na to ani lidské, ani finanční zdroje.  

Soudy - v ČR jsou pomalé a ty rozhodující o agendě těchto dětí nejsou výjimkou, 

nemají na to ani lidské, ani finanční zdroje. Nefunguje soudce řešící pouze 

problematiku dětí a mladistvých. Navíc mají opatrovnické soudy mezi soudci 

nízkou prestiţ, z čehoţ plyne, ţe zrovna v této oblasti není snaha a tlak o změnu 

od samotných soudců. 

EU – adopce do zahraničí z České republiky jdou právě do států EU, od nás přes 

úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, kaţdý stát má však vlastní legislativu. 

EU, respektive její instituce Evropský soud pro lidská práva hraje spíše roli 

obhájce biologických rodičů ne proti rodičům „náhradním“, ale proti českému 

                                                 

30 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

31 Ministerstvo zdravotnictví 

32 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

33 Ministerstvo spravedlnosti 



státu, který upřednostňuje ústavní výchovu před rodinnou, roky toleruje formální 

dohled a absenci aktivní péče a pomoci.
34

 

Samospráva – má významnou roli pro ţadatele o adopci, všichni začínají na 

obecním úřadě, kam je podávána ţádost o zařazení do evidence, na OU je 

provedeno základní šetření sociálního odboru. Ţadatel končí na krajském, kde je 

návrh projednáván ve spolupráci s lékařem, psychologem a opět sociálním 

pracovníkem. Záleţí na kaţdém úředníkovi, jak bude k ţadateli přistupovat, jak 

rychle bude jednat. Proto musí být dostatek kompetentních, vzdělaných úředníků. 

Podle mediálních ohlasů je sociální pracovník klíčová osoba v celém systému. 

Neziskové organizace – jako nezávislí aktéři mohou podporovat, zastupovat ty, 

kdo se bránit, prosadit nedokáţou. Často jsou financovány z grantů, coţ jim 

zaučuje určitou nezávislost, ale i omezení, vzhledem k tomu, ţe grant je 

poskytován na určitou, často velmi krátkou dobu. 

Odborníci – psychologové, sociologové, lékaři (často jde o ředitele kojeneckých 

ústavů) poskytují odborný, nezávislý pohled, jednoznačně podporující náhradní 

rodinnou péči a reformu ústavní výchovy. 

Vychovatelé – aktéři, kteří mají vliv na děti v ústavu, pracují pod velkým tlakem, 

často vyhoří, jejich mediální obraz je spíše vnímán negativně, je jich relativně 

málo, nejsou schopni problém vyřešit. I oni mají zájem na větším vyuţívání NRP 

bez obavy, ţe by přišli o zaměstnání, protoţe malá část dětí je těţko umístitelná do 

nové rodiny, pro ty je nadějí reforma ústavů rodinným směrem. Prostor pro 

vychovatele je i v terénní péči, kam by se měla v budoucnu přesunout většina 

činnosti. 

Média – vlivný aktér, v oblasti popularizace NRP i situace dítěte v ústavu klíčový 

pro kontakt s laickou veřejností. 

                                                 

34 Rozsudek z 21.6.2007, Havelkovi proti ČR, kdy dohled nad rodinou začal  11.1.1994 a návrh na předběţné opatření podle 

§76a byl podán 31.3.2004 sociální pracovnicí Odboru Sociálně-Právní Ochrany Dětí, u soudu byl tentýţ OSPOD ustanoven 
opatrovníkem nezletilých dětí. Předmětná rodina se 10 let potýkala s postupně se prohlubujícími problémy bez aktivní 

pomoci příslušných orgánů a institucí. Ve výsledku byly děti odebrány z péče otci bez přezkumu dalších skutečností, bez 

vyslechnutí dětí, rodičů, pedagogů, lékařů. Zástupcem – opatrovníkem dětí byl ustanoven OSPOD, který navrhl předběţné 
opatření, došlo zde tedy ke konfliktu zájmu, nepřijatelnému z hlediska práva a spravedlnosti. 



5.2 Názory a postoje aktérů 

 

5.2.1 Zájem zkoumaných aktérů 

Nejprve se pokusím odpovědět na otázku číslo 1. Jaký zájem mají zkoumaní 

aktéři? 

 

Zástupci ústavní péče 

    Proklamovaným cílem ředitelů kojeneckých ústavů i dalších zástupců je 

umístění dítěte do kvalitní rodiny, biologické či nové. Kladou důraz na precizní 

výběr rodiny pro dítě („...vybírá se rodina pro konkrétní dítě, ne dítě pro konkrétní 

rodinu…“, M. R.), aby se eliminovala moţnost vrácení dítěte z rodiny do ústavní 

péče.  Na druhou stranu rodiče dětí odebraných z rodiny do ústavní péče 

upozorňují na spolupráci zástupců ústavní péče se sociálními pracovníky proti 

biologickým rodičům. Autorka článku Čápová v týdeníku Respekt
35

 se zamýšlí 

nad případným důvodem, kterým je finanční dotace na jedno dítě v ústavní péči, 

jeţ činí cca 20 000 korun měsíčně na dítě (viz 5.4.2). Ačkoliv to zástupci ústavní 

péče, se kterými jsem vedla polostrukturované rozhovory rezolutně odmítají, jeví 

se moţnost, ţe by byla neochota vydávat dítě do rodiny (ať uţ biologické, či 

náhradní) z ekonomických, existenčních důvodů konkrétního ústavu jako moţná 

(ústav, resp. ústavní psycholog se vyjadřuje k předání dítěte do rodiny). 

 

Veřejná správa – sociální pracovnice 

     Proklamovaným zájmem představitelů veřejné správy je ochrana ohroţeného 

dítěte a úprava podmínek v rodině její sanací (sociální práce s rodinou ohroţeného 

                                                 

35 ČÁPOVÁ, Hana. Domů do ústavu. Respekt. 28.6.2010, XXI, 26/27, s. 50-57. 

 



dítěte), kvalitní přípravou osvojitelů, pěstounů. Cílem přípravy je kvalitně 

připravit obě skupiny – kaţdou trochu odlišným způsobem – na přijetí dítěte, které 

si jiţ něčím prošlo a je tedy třeba počítat s těmito faktory (drogová anamnéza, 

porodní komplikace, komplikovaná poporodní adaptace
36

, pobyt v ústavní péči, 

aj.). Dalším zájmem sociálního pracovníka můţe být utvrzování nadřízeného, 

zřizovatele o vlastní potřebnosti, coţ je moţné právě neustálým vytvářením 

dojmu, ţe má mnoho, aţ přemíru práce, klientů, administrativy. Vysoká úspěšnost 

a ideální stav ve smyslu bezproblémového koordinování NRP, by mohli vést 

zřizovatele k redukci počtu sociálních pracovníků, případně k rozšíření pracovní 

náplně těch stávajících, coţ je však z pohledu sociálního pracovníka neţádoucí. 

 

NNO 

    Nezávislé nestátní organizace mají proklamovaný cíl ochraňovat ohroţené dítě, 

pomáhat a podporovat osvojitelé a pěstouny. Rychle reagovat na aktuální potřebu 

sluţeb, vychází z toho, ţe jde o menší, flexibilní organizace, jejichţ jednání je 

proto rychlejší a „šité“ na míru kaţdému dítěti, kaţdé rodině, kaţdé situaci. 

Vzhledem k tomu, ţe jde o neziskové organizace, můţe být dalším zájmem spíše 

neţ finanční motivace potřeba vlastní realizace, potřeba určité moci, získání 

důleţité role. 

 

Žadatelka o osvojení 

    Zájmem ţadatelky o osvojení je naplnění vlastní rodičovské role výchovou a 

péčí o dítě, to znamená úspěšné zvládnutí kurzů, výcviků a psychologických 

vyšetření. Zájem ţadatele o osvojení je rozdílný od zájmu ţadatele o pěstounskou 

péči, budoucí pěstoun je motivován především snahou pomoci dítěti, bez 

přehnaných ambicí a očekávání. 

                                                 

36 Komplikovaná poporodní adaptace ke způsobená právě drogovou anamnézou matky, která automaticky svou závislost 

předává dítěti (někdy se dítě rodí s hladinou drogy v krvi), příp. má dítě pozitivní protilátky na některé infekční nemoci a je 
právě otázkou času, zda pozitivita dítěte je dána pouze přenosem protilátek a nebo přímo onemocněním dítěte. 



 

 5.3.2 Příčiny dlouhého pobytu dětí v ústavní výchově  

    V této podkapitole se pokusím odpovědět na otázku číslo 2. Co je příčinou 

dlouhého pobytu dětí do 3 let v ústavní péči podle náhledu do některých 

politických arén (diskuse pěstounů, adoptivních rodičů, mediální diskurs, dětští 

psychologové, představitelé ústavní péče i NNO)? 

 

Soudní rozhodnutí 

    Všichni respondenti se shodnou na tom, ţe pokud se týká času, největší podíl na 

době, kdy je dítě umístěno v ústavní péči, má soudní rozhodnutí. Respektive to, 

jak dlouho trvá, neţ je toto rozhodnutí vydáno, kdy dítě splňuje podmínky dané 

zákonem, ale kvůli nerozhodnutí soudu je stále v ústavní péči („...většina dětí u 

nás čeká na rozhodnutí soudu o nezájmu nebo na rozhodnutí soudu o zrušení 

ústavní výchovy, předběžného opatření…“, M. R.). Názory na příčinu tohoto stavu 

se mezi respondenty liší. Zástupci kojeneckých ústavů i sociální pracovnice vidí 

příčinu v tom, ţe soudce nemá ţádnou lhůtu, do kdy by měl rozhodnout a 

rozhodnutí o zbavení rodičovských práv nemá přednost před jinými záleţitostmi 

(„...navýšení výživného o stovku má stejnou váhu jako rozhodnutí o nezájmu…“, 

M. R.). Tomu však právnička oponuje, ţe nad soudcem nemůţe být z principu o 

nezávislosti soudu ţádná lhůta, která by ho dostávala pod tlak a ze stejného 

důvodu nelze dávat některým případům přednost před jinými. Právnička si myslí, 

ţe příčinou dlouhého rozhodování soudců je přemíra případů a malá atraktivita 

tohoto oboru (soudce ve věcech dětí a mládeţe), z čehoţ vyplývá nedostatek 

soudců a přetíţení těch stávajících.  

 

Sociální pracovníci 

    Zástupci kojeneckých ústavů zmiňují jako další příčinu jednání některých 

sociálních pracovnic. Ty podle nich mají někdy pocit, ţe dítě je v ústavní péči 

zajištěné, je o něj postaráno a je tedy čas a prostor na opakované hledání (soudní 



obesílání) biologických rodičů, aby se ti mohli svobodně a bez tlaku vyjádřit. 

Z rozhovorů s řediteli kojeneckých ústavů vyplynula role sociálních pracovníků 

jako rozporuplná. Ti někdy působí jako zástupci dítěte (při umísťování dítěte do 

ústavní péče), jindy jako zástupci rodiče (při pátrání po biologickém rodiči, který 

do teď nejevil zájem). Někdy dítě nechtějí do rodiny vrátit i přesto, ţe veškeré 

důvody proto byly splněny. Zástupci kojeneckých ústavů rozhodně nezpochybňují 

práci s biologickou rodinou (sanace rodiny). Vizitkou právě této činnosti 

sociálních pracovníků je fakt, ţe polovina dětí, které kaţdý rok opouští kojenecký 

ústav, se vrací právě do své původní rodiny. Ale shodují se na tom, ţe sociální 

pracovník by měl spíše fungovat jako arbitr dítěte, které zatím nemůţe hájit samo 

sebe, svá práva. Sami pěstouni hodnotí chování „svých“ (tedy těch, do jejichţ 

kompetence patří) sociálních pracovníků často jako nepruţné, pasivní. 

     Jako moţnou příčinu spíše velkého mnoţství dětí v ústavní péči, neţ toho, ţe 

jsou tam dlouho, vidí sama respondentka – sociální pracovnice, je jím nedostatek 

sociálních pracovníků v terénu. Jak vyplývá z kapitoly 4.7, má sociální pracovnice 

mnoho povinností, včetně těch administrativních. Na práci v terénu, která je 

ovšem stěţejní pro úspěšnou sanaci
37

 rodiny a pro pomoc s vyřešením problémů, 

tak jiţ nezbývá tolik času, kolik je třeba („...kdyby všeho bylo o 2/3 méně, bylo by 

to ideální...“, T.B.).  

    Jak popisují někteří rodiče sociální pracovnice v Respektu?
38

 Jako anonymní, 

lhostejné, rutinní, neprojevující zájem, vyţadující podřízení rodičů, tedy pravý 

opak někoho, kdo má rodičům v nouzi podat pomocnou ruku. Práce sociálních 

pracovnic je zde popisována pouze jako formální péče, kdy se aktivita stupňuje aţ 

ve chvíli, kdy problém graduje v rozdělení rodiny. Místo aktivní pomoci rodině 

sociální pracovnice dochází k omezení rodičovských práv. Rodiče dětí odebraných 

z rodiny do ústavní péče upozorňují na spolupráci zástupců ústavní péče se 

sociálními pracovníky proti rodičům. 

                                                 

37 Sanace rodiny je způsob práce s celou rodinou, jejíţ děti jsou ohroţené v důsledku nevyhovujícího rodinného a sociálního 

prostředí. 

38ČÁPOVÁ, Hana. Domů do ústavu. Respekt. 28.6.2010, XXI, 26/27, s. 50-57. 



 

Roztříštěnost systému péče o ohrožené dítě 

    Zástupkyně nestátní neziskové organizace zabývající se především podporou a 

výcvikem pěstounských rodin a rodin s osvojeným dítětem, spatřuje příčinu 

problému vysokého počtu dětí v ústavní výchově v roztříštěnosti systému péče o 

dítě. Systému, kde se mezi několika resorty pohybuje dítě (v různých rolích a 

vztazích k okolí). Roztříštěnost systému prodluţuje celý proces umístění dítěte do 

rodiny, znejasňuje pozici a kompetence jednotlivých úředníků (kdy kaţdý úřad má 

na vyjádření svého stanoviska 30 dní a kaţdý úřad má i další povinnosti). Právě 

nedostatečná informovanost úředníků způsobuje podle této respondentky malý 

zájem úředníků samotných o individuální přístup nejen ke kaţdému ohroţenému 

dítěti, ale i ke kaţdému ţadateli o pěstounskou péči nebo adopci. Tento „nezájem“ 

by mohl být i jednou z příčin nedostatečného počtu zájemců o pěstounskou péči 

(pocit, ţe o něj nikdo nestojí). Jako zbytečné vidí vydělování kojeneckých ústavů 

pro děti do 3 let pod ministerstvo zdravotnictví i zástupce ústavní péče („...je 

hloupost rozdělovat zařízení dle věku dítěte a ještě pod ministerstvo 

zdravotnictví.....trháme tak sourozenecké skupiny.....jediné vazby, které v té rodině 

fungují, jsou právě ty sourozenecké...“, M.R.). 

 

Nedostatek pěstounů 

    Další příčinou, kterou identifikuje sociální pracovnice jako příčinu problému, je 

nedostatek pěstounů, kteří jsou moţností na rodinnou péči pro děti neosvojitelné 

(nejsou právně volné, jsou starší, sourozenecká skupina, mají tělesné, mentální 

postiţení). Podle této respondentky musí páry, které uvaţují o pěstounství, brát 

v úvahu dva faktory. Je třeba počítat s účastí biologických rodičů, ti za dítě 

rozhodují v některých situacích (například je třeba jejich souhlasu pro zaţádání o 

cestovní doklad)
39

. Dále se nemění status dítěte, je nutné mít na mysli i variantu, 

                                                 

39 Coţ je podle pěstounů velký problém, viz kapitola o názorech pěstounů. 



ţe dítě z rodiny odejde (pokud se například upraví podmínky v biologické rodině). 

Pro rozhodnutí se k pěstounství je třeba úplně jiná motivace, zpravidla se nejedná 

o naplnění vlastní rodičovské role (většina pěstounských párů má vlastní děti). Jak 

tato sociální pracovnice podotýká, zde se otvírá pole pro uplatnění pěstounské 

péče na přechodnou dobu – profesionální pěstounské péče. Jak ale upozorňuje 

zástupce ústavní péče: „...naše společnost na tuto formu péče ještě není 

připravená, nemáme připravené profesionální pěstounské rodiny...“(M. R.). 

Zástupkyně NNO upozorňuje na další situaci, která můţe být příčinou vedoucí 

k tomu, ţe máme pěstounů méně, neţ bychom mohli mít. Jde o ten moment, kdy 

potencionální pěstoun „vejde do dveří“ se zájmem o pěstounství, ale není „lapen“ 

a to buď kvůli malé angaţovanosti sociální pracovnice, nebo z nějakých jiných, 

například finančních důvodů (nízká naplněnost přípravného kurzu vedoucí 

k dlouhému čekání potencionálního pěstouna, který je ale teď rozhodnut celou 

anabázi podstoupit a čekáním je pěstoun pouze odrazován). 

     

 

 

 

Pro ilustraci, jak současnou situaci nedostatku vnímají sami pěstouni, přikládám 

část příspěvku z internetové diskuse na serveru adopce.com:  

„… pořád se píše o tom, jak je málo pěstounů  a my čekáme už šestý měsíc od 

schválení na sourozeneckou dvojici do šesti let, naše etnikum. A stále nám na NRP 

opakují: „Děti nemáme, je jich málo“. Kolik tedy musí být u nás v ústavech dětí, 

aby pokryli požadavky současných rodin, které žádají o děti do PP (vím, že nejsme 

jediní, kteří slyší tuto větu o malém počtu dětí vhodných do NRP). My tedy již půl 

roku čekáme na děti, kterých je málo a děti čekají v DD na pěstouny, kterých je 

také málo.”(I., 27. 9. 2009, http://www.adopce.com/diskuze/tema.php?tema=194). 

 

 

http://www.adopce.com/diskuze/tema.php?tema=194


5.3.3 Dílčí problémy  

    V této podkapitole se snaţím odpovědět na otázku číslo 3. Jaké jsou dílčí 

problémy, se kterými se aktéři v této oblasti setkávají a jsou příčinou neřešení, 

zhoršování problému? 

 

Komunikace 

    V současném systému NRP pociťují všichni aktéři jako problémovou především 

komunikaci, její nefungování výrazně znesnadňuje proces umísťování dítěte do 

rodiny, ať uţ vlastní či náhradní. Komunikace mezi jednotlivými aktéry překonává 

několik překáţek. Ač mezi profesionály, jakými by ředitelé kojeneckých ústavů, 

vychovatelé tamtéţ i sociální pracovnice měli být, je komunikace neprofesionální, 

zatíţená osobní preferencí jednotlivých členů týmu („...se soudem potřebuji 

spolupracovat...musím s ním vycházet dobře...“, M.R., „...urguju, urguju a nic se 

neděje...“, T.B.). Komunikace mezi rodiči a profesionály nebo ţadateli o 

adopci/pěstounskou péči a profesionály můţe být zatíţená subjektivními pohledy 

za strany laiku, neměla by však ovlivňovat profesionála v jeho rozhodnutí.  

    Jak vypadá komunikace z pohledu ţadatelů a pěstounů, tak jak jí prezentují 

v internetových diskusích? Někdy je pro ně sociální pracovník, ten kým by měl 

být, podpora, rádce, jistota. Často si diskutující stěţují na zaneprázdněnost, malou 

reakci na první postěţování, jakoby sociální pracovníci filtrovali, zda ten, kdo 

jednou přijde s problémem, dorazí i po druhé a teprve potom začnou jednat a v ten 

moment jednají rychle a ke spokojenosti diskutujících, „...bohužel nemůžete čekat, 

že závažnost problému socce docvakne hned, obvykle toho mají moc, a pokud by 

z Vás měla pocit, že to zvládnete sama, tak většina soc. pracovnic prostě zvolí 

snazší cestu a nechá to na Vás….“(Line, 12. 7. 2010, http://www.adopce.com/disk

uze/tema.php?tema=400). Často frekventovaná je výtka ve směru ke kojeneckým 

ústavům, ty podle diskutujících brání co nejrychlejšímu předání dítěte do rodiny i 

po rozhodnutí soudu, „..přišel e-mail, že má malá zvýšenou teplotu a rýmu a že mi 

ji tedy nemohou předat…“(Olina 5. 8. 2010, http://www.adopce.com/diskuze/tema.

php?tema=417). Je otázkou, co je motivací KÚ k pozdrţování předání dítěte do 

rodiny, kdyţ se představitelé KÚ tak brání obvinění, ţe KÚ nechtějí vyprázdnit, 

http://www.adopce.com/diskuze/tema.php?tema=400
http://www.adopce.com/diskuze/tema.php?tema=400
http://www.adopce.com/diskuze/tema.php?tema=417
http://www.adopce.com/diskuze/tema.php?tema=417


protoţe jde o jejich zaměstnavatele. Komunikace, která absolutně nefunguje, je ta 

mezi biologickými rodiči a pěstouny, ze strany biologických rodičů (ti jsou mezi 

pěstouny nazýváni biorodiče, bioni) ji charakterizuje nerespektování zásad 

domluvy a spolupráce, biologičtí rodiče ví, kde jejich dítě bydlí a stává se, ţe 

zazvoní u dveří a do hodiny si dítě chtějí odvést na „výlet“, bez jakékoliv 

domluvy, spolupráce, „...pro rodiče a chlapcovy příbuzné je pohodlnější dělat 

z času na čas virvál, protože sami před sebou pak mají pocit, že se o chlapce  

starají..“( Line, 12.7.2010,  http://www.adopce.com/diskuze/tema.php?tema=400). 

 

Komplikovanost systému 

    Sloţitost českého systému péče o ohroţené dítě je vyjádřena především 

mnoţstvím aktérů, kteří mají nějakou roli v systému. Mnoţství ministerstev, jejich 

úředníků, z nichţ kaţdý posuzuje situaci především ze svého úhlu pohledu a kaţdý 

z nich má další pracovní povinnosti. To znamená, ţe systém péče o ohroţené dítě 

v ČR je velmi zatíţen subjektivním rozhodováním úředníka. Sociální pracovnice 

se rozhoduje na základě jiţ získaných zkušeností, neexistují objektivní/měřitelná 

kritéria – ta jsou zatím v koncepci MPSV (viz kapitola 5.6), podle kterých se lze 

při hodnocení situace dítěte a rodiny řídit (aţ na tak jasné známky například týrání 

dítěte jako jsou modřiny, časté zlomeniny apod.), Sociální pracovník je pod tlakem 

dalších povinností (viz náplň práce sociálního pracovníka OSPOD, kap. 5.7) a 

časového omezení, coţ zvyšuje moţnost chyby, riziko syndromu vyhoření a 

„nezainteresovanost“. Kaţdý článek (aktér) systému má určitou lhůtu (aţ na 

soudce), do kdy musí rozhodnout (nejčastěji 30 dní), kaţdý krok procesu můţe být 

ale zastaven, zpomalen formálními nedostatky („...někde se něco ztratí, někde se 

něco zapomene…“, T. B.). 

 

Nedostatek lidského kapitálu 

    Sociální pracovnice upozorňuje na nedostatek sociálních pracovníků jako na 

dílčí problém stávající situace a i jako na jednu z příčin celého problému, protoţe 

málo velmi vytíţených sociálních pracovníků nemůţe ani při jejich nejlepší vůli 

http://www.adopce.com/diskuze/tema.php?tema=400


odvádět kvalitní práci. Z mediálních diskursů (internetové diskuse, reportáţ 

týdeníku Respekt) vyplývá, ţe podle biologických rodičů, adoptivních rodičů, 

pěstounů i ţadatelů je často pouze na rozhodnutí jednoho člověka, jaká bude 

nejbliţší budoucnost jejich dětí a jejich rodin. Jak tento člověk podle nich vypadá? 

Často jde o mladého člověka s teoretickými znalostmi, nicméně malou praktickou 

ţivotní zkušeností. V současnosti se sociální pracovník potýká ve svém obvodu 

s byrokracií (musí strávit určitý čas v kanceláři) a převisem zájemců o své sluţby 

v terénu. 

    Další oblastí, kde chybí lidské zdroje, je zatím neuplatňovaná profesionální 

pěstounská péče (pěstounská péče na přechodnou dobu). Pro tu navrhují odborníci 

přímo studijní obor. Ten by měl pěstouny připravit na jejich profesionální roli, aby 

se oni i jim svěřené děti dokázaly vyrovnat se změnami, které jsou nedílnou 

součástí této formy NRP. 

 

Nízká informovanost široké veřejnosti 

    Jako oblastí s velkými nedostatky se jeví podle zástupkyně NNO 

neinformovanost veřejnosti, z čehoţ vychází nejen nedostatek ţadatelů o 

pěstounskou péči, kteří jsou při sniţování počtu dětí v ústavní péči nejvíce potřeba 

(„...byla by potřeba daleko větší mediální kampaň kolem pěstounství…“, T. B.). 

Ale z neinformovanosti veřejnosti vyplývá i malá angaţovanost široké veřejnosti 

ve smyslu podpory NNO v této oblasti a to nejen podpory finanční, ale i například 

dobrovolnické. 

5.3.4 Řešení navrhována jednotlivými aktéry 

    Na tomto místě se pokouším odpovědět na otázku číslo 4. Jaké řešení navrhují 

jednotlivý aktéři, shodnou se na něm? 



 

Úprava legislativy 

    Kromě právničky se všichni respondenti shodnou na potřebě úpravy legislativy 

a to ve smyslu určení lhůty, do kdy by měl soudce rozhodnout. Ideální by tato 

lhůta byla podle ředitelů KÚ jeden měsíc, vzhledem k nynější praxi by však i tři 

měsíce byly povaţovány za obrovský krok k zrychlení celého procesu. Další návrh 

ve smyslu změny legislativy byl vyčlenit agendu dětí čekajících na toto rozhodnutí 

tak, aby se neprojednávala spolu s dalšími případy, jako je například zvýšení 

výţivného. V současné praxi, kdy tuto agendu má ten samý soudce, nelze 

upřednostnit jeden případ před druhým, pokud se tedy soudní řízení o zvýšení 

výţivného prodluţuje, prodluţuje se tak i doba, kterou dítě tráví v ústavu. Právní 

expertka navrhuje jako řešení francouzský model (viz kapitola 4.8). Ve Francii má 

na rozdíl od nás soudce ve věcech dětí a mládeţe vysokou prestiţ a o výkon této 

specializace je velký zájem dostatkem těchto soudců. Kaţdý adept prochází 

speciálním vzděláním, absolvuje praxe přímo v rodinách tak, aby měl, co nejvíce 

zkušeností pro další, co nejrychlejší rozhodování ve věcech dítěte a jeho 

případného odloučení od rodiny. 

 

Sanace rodiny 

    Na potřebě sanace rodiny se shodnou všichni respondenti, kaţdý však na ni 

pohlíţí ze svého úhlu pohledu. Ředitelé kojeneckých ústavů by rádi viděli takovou 

práci s rodinou, která maximálně vychází vstříc nejlepším zájmům dítěte, byť na 

úkor biologického rodiče
40

. Zástupci ústavní péče hodnotí pozitivně práci 

terénních sociálních pracovníků při sanaci rodiny. Upozorňují ale, ţe někdy je tato 

snaha na úkor dítěte, které zůstává v ústavu po dobu, co rodič dostává druhou, třetí 

šanci na nápravu, proto tito respondenti navrhují přísnější a důslednější přístup 

                                                 

40 Například to, ţe se rodič jednou nedostaví bez omluvy k soudnímu projednávání o vyslovení nezájmu, by podle nich mělo 

stačit jako důkaz o nezájmu. Nynější praxe však vypadá tak, ţe biologický rodič je opakovaně obesílán, hledán i přesto, ţe 

nikde, ani v kojeneckém ústavu nezanechal svou adresu, na které se bude zdrţovat a je tedy zřejmé, ţe nemá zájem o to, být 
účastníkem rozhodování o budoucnosti svého dítěte. (M.R.) 



k těmto rodičům. Naopak právní expertka na rodinné právo podporuje takový 

model práce s rodinou, který by do poslední moţné chvíle udrţel rodinu 

pohromadě (francouzský model) za pouţití všech moţných prostředků státu. 

Sociální pracovnice pro zkvalitnění práce s rodinou a naplnění deklarovaných cílů 

(výchovné poradenství, sociální prevence, sociální péče o ohroţené rodiny) 

poţaduje zvýšení počtu sociálních pracovníků, kteří by pracovali v terénu přímo 

v sanované rodině. 

 

Jeden úřad 

    Zástupkyně NNO navrhuje jako řešení sjednocení celé agendy péče o ohroţené 

dítě pod jeden zastřešující úřad a tím sníţení počtu úřadů/úředníků. A úředníci 

tohoto úřadu by byli správně proškoleni, erudovaní pouze a jen v této 

problematice, komunikace mezi nimi by byla méně problematická, probíhala by 

v rámci „jedné budovy“ plynuleji a rychleji. Je třeba zmínit i finanční úsporu při 

redukci počtu úředníku. Ovšem více úředníků znamená více kontrolních bodů a 

„záchytných míst“ případných chyb. 

 

Kvalitní komunikace 

    Dalším navrhovaným dílčím řešením problémů v oblasti NRP je zkvalitnění 

přístupu úředníků nejen ve styku s potencionálními pěstouny či osvojiteli, ale i 

v jednání s partnery z NNO a jiných institucí. Stejnou cestou lze hledat řešení 

problému s některými KÚ a DD, které nechtějí dávat děti do NRP. V této oblasti 

se stejně jako v řešení problémových situací uplatní zlepšení komunikace, ujasnění 

kompetencí jednotlivých členů týmu (jde přece o tým, o koalici aktérů) a jejich 

kontinuální vzdělávání. 

 



Informovanost široké veřejnosti 

    Respondentky z řad NNO i sociálního odboru upozorňují, ţe velký prostor pro 

realizaci je zatím v oblasti popularizace NRP a to především pěstounské péče. 

Obsáhlá informační kampaň by vedla nejen k popularizaci NRP, hlavně by 

osvětlila široké veřejnosti principy a formy NRP, její podmínky a moţnosti 

(například málokdo ví, ţe o adopci i pěstounskou péči můţe ţádat i jednotlivec). 

Nedostatek základních informací někomu brání o této moţnosti reálně uvaţovat. 

Uţ to, ţe potencionální osvojitel, pěstoun, musí po bliţších informacích pátrat, 

vytváří překáţku v jeho cestě k adopci, k pěstounské péči. Potřeba informovanosti 

se nevztahuje pouze na širokou laickou veřejnost, ale i na úředníky, kteří jsou 

v prvním kontaktu s jednotlivcem, nebo párem, který o pěstounství, či adopci 

teprve začíná uvaţovat.  

 

Realizace pěstounské péče na přechodnou dobu 

    Pěstounská péče na přechodnou dobu (jinak téţ profesionální pěstounská péče) 

je po novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dítěte z roku 2006 součástí 

systému NRP v ČR. Právě její uvedení do praxe by mohlo být nejen podle 

zástupkyně NNO výrazným zlepšením situace pro děti, pro něţ je pěstounská péče 

šancí na rodinný ţivot. Jak by měla tato forma NRP vypadat vyjádřila zástupkyně 

NNO takto: „„... pod slovem profesionální vidím mzdu, vzdělání, supervizi.....a to, 

že dokážu dítě předat další rodině...“, „...řešením je mít rodiny připravené na to, 

že se dítě může vrátit do biologické rodiny...“(A. V.). 

 



Diskuse 

    Při rozhovorech s respondenty vyplynulo několik problematických míst, které 

bych chtěla na tomto místě diskutovat, na úvod kapitoly uvádím vtaţení výsledků 

rozhovorů k teoretickému východisku a souhrn postojů respondentů ve formě 

tabulky.    

Vazby mezi příčinou a řešením mezi aktéry 

    Vazby mezi identifikovanými příčinami a navrhovanými řešeními jsem 

znázornila i v následujícím modelu, který zobrazuje vazby mezi aktéry, kteří byli i 

respondenty polostrukturovaných rozhovorů. Následující schéma jsme zpracovala 

na základě provedených polostrukturovaných rozhovorů. Z tohoto schématu 

vyplývá, ţe tím směrem, kde byla identifikována příčina problému, je hledáno i 

řešení. Zajímavé je, ţe ţádný z aktérů neviděl problém na své straně. Pokud ano, 

tak v tom smyslu, ţe má hodně povinností a málo času (sociální pracovnice, 

soudce), případně mnoho klientů a málo peněz (NNO). Nelze ţádného aktéra 

definovat jako jednoznačného viníka, nebo toho, kdo to zdrţuje, dělá něco špatně. 

Jde spíše o systémovou chybu, s kterou si kaţdý jednotlivý aktér poradí podle 

svých moţností a schopností. Proto je zlepšení komunikace zvýrazněno jako jedno 

z moţných systémových řešení.  

 



 

Schéma č. 2 



Komunikace mezi aktéry 

    Kaţdý respondent se zmínil o komunikaci, jako o problému, který výrazně 

znesnadňuje plynulý průběh procesu. Jak je vidět na následujícím schématu, 

většinou mezi jednotlivými aktéry jsou oba druhy komunikace. To znamená, ţe aţ 

na jednání se soudem probíhá komunikace někdy dobře a někdy špatně. Podle toho 

co a kdo potřebuje a v jakém jsou komunikující aktéři rozpoloţení. Sami aktéři 

komunikaci popisují jako: „...záleží s kým jednáte...“ (T.B.), „...potřebuji se 

soudem vycházet…“ (M. R.) a podobně. Bezproblémová komunikace probíhá mezi 

NNO a ţadatelem o osvojení či pěstounství. Tito aktéři na sobě nejsou existenčně 

závislí ,a proto není jejich komunikace zatíţená obavou, stresem. Komunikaci 

mezi aktéry jsem se snaţila vyjádřit v následujícím schématu. 

     



 

Schéma č. 3 



Shrnutí postojů aktérů 

    Z tabulky shrnující postoje aktérů v oblasti zájmu aktérů, příčiny problému, 

dílčích problémů, navrhovaného řešení problému vyplývá, ţe mezi aktéry panuje 

shoda při identifikaci jedné z hlavních příčin problému (pomalé rozhodování 

soudu), další identifikované příčiny se liší podle role jednotlivých aktérů. I přes 

rozdílné pojmenování se aktéři shodnou na nejzávaţnějším dílčím problému, který 

není příčinou problému jako takového, ale znesnadňuje fungování současného 

systému péče o ohroţené dítě a komplikuje jeho řešení (problematická 

komunikace, kooperace mezi aktéry). Stejně jako se aktéři shodnou na příčině 

problému, shodnou se i na základním řešení (zrychlení soudního rozhodování) a 

většina z nich navrhuje další moţná řešení dílčích problémů. 
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Řešení Lhůty, 

speciální 

soudci - 

soudy 

Profesionální 

pěstounská 

péče, 

Zrychlení 

soudního 

rozhodování 

Zastřešující 

instituce, 

Komunikace, 

Kompetence, 

Popularizace 

pěstounské péče 

 Dětský 

soudce 

(Francie) 

Zájem Zájem dítěte 

x Naplnění 

ústavu 

pacienty - 

finance 

Zájem dítěte 

x Zachování 

vlastního 

pracovního 

místa 

Sluţby 

 

 

Naplnění 

rodičovské 

role 

 

Tabulka č. 2 



Jak je vnímán sociální pracovník? 

    Podle provedených polostrukturovaných rozhovorů je názorem všech 

respondentů, ţe kaţdému svému klientovi, ať uţ je to rodič nebo dítě, by měl 

sociální pracovník věnovat individuální péči, kaţdý z nich na ní má nárok a právě 

taková péče je nejefektivnější. Myslím si, ţe sociální pracovník je jedním 

z klíčových aktérů v českém systému péče o ohroţené dítě. Je na místě si 

uvědomit, jak je v současnosti vnímán  

    Z internetových diskusí a různých článků v tištěných médiích si lze udělat 

poměrně jasnou představu, jak jsou často vnímáni sociální pracovníci (respektive 

sociální pracovnice, vzhledem k tomu, ţe jde většinou o ţeny). Jde o někoho, kdo 

je dost zatíţen administrativou, pracuje v kanceláři i v terénu, na obojí má čtyřicet 

hodin týdně. Pod svými „křídly“ má rodiny v různé míře potřebnosti podpory a 

pomoci, ať uţ se jedná o rodinu, která prochází krizí výchovnou nebo finanční. 

Nebo jde o rodinu, která má v pěstounské péči nové dítě a potýká se s konfrontací 

s biologickou matkou. Jde tedy o člověka, na kterého se často rodiny obracejí 

s problémem, s potřebou pomoci jako na „první instanci“. Rady a důsledky jejího 

(ne)poskytnutí mohou být aţ rozdělení rodiny (samozřejmě v součinnosti 

s aktivitami rodiče (ů), případně dalšími vlivy na celkovou situaci). Z některých 

případů plyne, ţe dlouhodobá pouze formální aktivita sociální pracovnice ve 

formě napomínání v řádu několika let vyvrcholila rozdělením rodiny s dětmi 

v dorosteneckém věku. Právě (ne)činnost sociálních pracovníků byla i předmětem 

stíţnosti této rodiny ve Štrasburku.
41

 

 

Finanční motivace pěstounů? 

    S tím, jak se stává součástí NRP u nás i pěstounská péče na přechodnou dobu, 

neboli profesionální pěstounská péče, setkávala jsem se při rozhovoru na toto téma 

se zdviţeným obočím a negativním postojem k tomu, ţe by pěstoun byl finančně 

                                                 

41 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, Věc Havelka a ostatní proti České republice, stíţnost č.23499/06, 
21.6.2007. 



motivován k péči o děti. Myslím si, ţe je to je jedna z překáţek, proč tato forma 

NRP u nás zatím existuje pouze formálně. Někteří aktéři se zavedení této formy 

brání. Proč je finanční motivace a priori špatná a předpokládáme, ţe se 

automaticky váţe se špatně odvedenou prácí? Vţdyť kaţdý z nás jsme za svou 

práci finančně odměňováni a nikdo nás nepodezřívá, ţe proto pracujeme špatně. Je 

vychovatel v dětském domově jiným člověkem neţ profesionální pěstoun? 

Nepřesunula by se právě role dětských domovů do levnějších a ještě rodinnějších 

pěstounských rodin? Z porovnání nákladů na pěstounskou a ústavní péči je zřejmé, 

ţe pěstounská péče vychází aţ o 19 tisíc korun levněji. Samozřejmě je třeba 

zmínit, ţe mezi profesionálními pěstouny se můţou vyskytnout tací, kteří to dělají 

„jen pro peníze“. Zde je obava z finanční motivace na místě, ale myslím si, ţe 

tento druh ţadatelů o profesionální pěstounskou péči by mělo odhalit kvalitní 

psychologické vyšetření. Jedním z důvodů, proč by tato forma pěstounské péče 

měla být profesí je i podmínka studia, tedy dlouhodobější a širší přípravy na roli 

pěstouna včetně určitého mnoţství hodin praxe pod dohledem, supervizí. Stejně 

jako je riziko, ţe po studiu medicíny nebude lékař jednat v nejlepším zájmu 

pacienta, nebo čestný dárce krve není čestný a do dotazníku neuvede pravdivé 

skutečnosti, nemusí pěstoun jednat v nejlepším zájmu dítěte. Ale je rozumné kvůli 

výjimkám zavrhovat profesionální pěstounství?  

 

Diskuse nástrojů mezi aktéry 

    Všichni respondenti kromě právničky vidí jako hlavní příčinu dobu rozhodování 

soudu a jednotně se shodují na potřebě lhůty. To však právnička hodnotí jako 

nepřípustné vytváření tlaku na soudce a tím ovlivňování jeho rozhodování. 

V současnosti je tedy na zaměstnanosti a aktivitě kaţdého soudce, jak rychle 

rozhodne. Jaké jsou další moţnosti urychlení soudního rozhodování bez vytváření 

tlaku? Upřednostnění případu, kdy se jedná o projevení nezájmu, tedy i o to, zda a 

jak rychle se dítě dostane do rodiny, právnička zavrhuje opět s poukazem na 

deklarovanou nezávislost soudu a rovnost před ním.  Nicméně dne 20. 6. 2006 

rozhodl předseda senátu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku o 



přednostním projednání stíţnosti rodiny Havelkových proti ČR
42

, je tedy zřejmé, 

ţe upřednostnit případ lze a záleţí na výkladu zákona. Dále se jako řešení nabízí 

vyčlenění agendy tak, aby se neprojednávala společně s dalšími spisy, i kdyţ 

budou ve věcech mladistvých. Toto řešení ale vyţaduje zvýšení počtu soudců a 

nese se sebou tedy i nemalé finanční náklady. 

    Zástupci ústavní péče zmiňují jako další příčinu dlouhého pobytu dětí v ústavní 

péči i dlouhé lhůty, které má rodič na projevení (ne)zájmu. U novorozenců se doba 

2 měsíců jeví jako akceptovatelná, jako vhodný kompromis mezi potřebami dítěte 

a rodiče, ale doba 6 měsíců u starších dětí přicházejících z rodiny se vzhledem 

k pomalému rozhodování soudů zdá ředitelům kojeneckých ústavů jako příliš 

dlouhá, vyhovující moţná rodiči, ale jistě ne dítěti. 

    K mému překvapení se ţádný z aktérů nepozastavil nad tím, ţe doba pobytu 

dítěte v ústavní péči se zvyšuje i dalším zákonným omezením. Právně volné dítě 

se totiţ umísťuje první 3 měsíce v kraji, kde se narodilo, aţ poté přechází do 

celostátního registru a za další 3 měsíce do mezinárodního registru. Nebylo by 

efektivnější rovnou dítě po vyslovení nezájmu zařadit do celostátní evidence, aby 

se tak zvýšila šance na rychlou adopci i u dětí se specifickými znaky
43

. Vzhledem 

k značnému převaţování počtu ţádajících párů o osvojení k počtu osvojitelných 

dětí je většina dětí svěřena do rodiny uţ v krajském registru a do celostátního se 

tak dostávají děti, které jsou příliš specifické („nikdo je nechce“). Vzhledem 

k tomu, ţe stejný registr funguje i na straně ţadatelů o osvojení, dostávají se do 

celostátního registru ti ţadatelé, kteří mají příliš vysoké nároky. Je pak mnohem 

těţší pro kompetentní pracovníky umístit dítě do rodiny a proto většinou tyto děti 

odcházejí do pěstounské péče a tito osvojitelé jen velmi těţko dojdou naplnění své 

rodičovské role.  

                                                 

42
 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, Věc Havelka a ostatní proti České republice, stíţnost č.23499/06, 21. 6. 

2007. 

43 Nejčastější poţadavek osvojitelů je zdravé, co nejmenší dítě většinového etnika, většina dětí ovšem tomuto „profilu“ 

neodpovídá a potencionální rodiče jsou pak vybíráni podle toho, co po dlouhé rozvaze jsou schopni tolerovat. 

 



 Závěr 

    Podle všech zpovídaných aktérů i podle přispěvatelů internetových diskuzí na 

rodičovských serverech současný systém nefunguje úplně ideálně. Funguje tak, ţe 

dítě má saturované základní potřeby a dříve nebo později se dostane do rodiny 

původní či nové. Právě ono „dříve nebo později“ povaţuji za klíčový problém. Jak 

vyplývá z poznatků dětské psychologie, sociologie rodiny i z analýzy 

polostrukturovaných rozhovorů v této práci, kaţdé dítě v ústavní péči by se do 

rodiny mělo dostat co nejdříve. Ale není právě ten čas to cenné, co mohou 

potencionální rodiče dětem v ústavní péči nabídnout a dětem bylo umoţněno tento 

čas strávit tak, aby jejich dětství mělo přesně tu funkci, jakou má mít, tedy 

přípravu na dospělý, produktivní ţivot. Mnoho biologických rodičů rezignuje, 

většina ţadatelů o pěstounskou péči nebo adopci si připadá jako v pasti, pokud 

chtějí dostat dítě do své péče, nebudou si přece stěţovat.        

    Hlavním cílem práce je zjištění pohledu vybraných aktérů, představení 

problémů a jejich zdůvodnění, která aktéři vidí. Podcílem je prozkoumat různé 

názory vybraných aktérů na problematiku, příčinu zkoumaného problému, 

hodnocení celého systému péče o ohroţené dítě v ČR a zjištění návrhů řešení 

podle jednotlivých aktérů. Dalším podcílem je prozkoumat, s jakými dílčími 

problémy se aktéři v praxi setkávají a vedlejším cílem je zjistit, jaký zájem 

zkoumaní aktéři sledují. Splnit hlavní a vedlejší cíle i podcíle jsem se pokusila 

v páté kapitole o názorech a postojích aktérů. Především se mi podařilo zjistit 

názory aktérů na příčinu problému, jejich návrhy na řešení a zjistit dílčí problémy, 

se kterými se vybraní aktéři potýkají. Dalším výstupem polostrukturovaných 

rozhovorů bylo i částečné rozkrytí vztahů mezi jednotlivými aktéry a zjištění jejich 

komunikace.  

    Ačkoliv kaţdý aktér deklaruje jako svůj zájem blaho dítěte, je moţné u kaţdého 

z nich identifikovat i sledování vlastního zájmu v mezích, v jakých jim to umoţní 

legislativa a (ne)spolupráce s dalšími aktéry. Zájmem všech je odůvodnění 

existence vlastní profesní role. Všichni aktéři působí dojmem, ţe oni jsou ti, kteří 

aktivně a nejlépe řeší problém ohroţeného dítěte a jeho nefunkční rodiny. 

Z respondentů pouze ţadatel o adopci má jasně deklarovaný zájem a to uspokojení 

vlastní touhy po dítěti. Sledování vlastních zájmů a obavy o jejich naplnění 



ovlivňuje chování a komunikaci vůči ostatním aktérům. Jako příčinu dlouhého 

pobytu dětí do 3 let v ústavní výchově identifikovala většina respondentů pomalé 

rozhodování soudu. Český systém péče o ohroţené dítě, dítě bez funkční rodiny 

trpí řadou větších i menších problémů. A ačkoliv většina respondentů zmiňuje 

jako hlavní příčinu problému právě neúnosně dlouhé trvání soudního rozhodování, 

z provedených rozhovorů plyne, ţe ve skutečnosti je problém v komunikaci.  

Jako nejzávaţnější dílčí problém (přímo nezpůsobuje problém, ale zhoršuje ho, 

případně brání lepšímu fungování systému péče o ohroţené dítě) aktéři zmiňují 

špatnou komunikaci a kooperaci mezi aktéry. Kvalita komunikace mezi aktéry je 

individuální podle toho, který aktér s kým jedná, je zatíţená subjektivními zájmy 

aktérů a jejich zkušenostmi. Nejde tedy v komunikaci o to, o čem aktéři 

komunikují (zájem dítěte, soudní rozhodnutí, předběţné opatření), ale o to s kým 

komunikují (jiná je komunikace se soudem, jiná se sociální pracovnicí, podle toho, 

zda něco potřebuji nebo zda jsem v roli toho, kdo něco ţádá). Tato komunikace 

má klíčový význam při řešení případu konkrétního dítěte, ale i při tvorbě a úpravě 

systému péče o ohroţené dítě, například novelizace příslušných zákonů, kdy je 

moţné učinit změny ke zlepšení situace a je moţné tak reagovat na měnící se trend 

v péči o dítě (příklon k profesionální pěstounské péči a vyuţívání ústavní výchovy 

jako zálohy). 

Aktéři se shodnou v návrhu hlavního řešení problému (stejně jako se shodnou 

na hlavní příčině) a tím je zrychlení práce soudu různými cestami, nejčastěji 

vyčleněním této agendy jednomu soudci, případně stanovení lhůty, do kdy má 

soudce rozhodnout. Další návrhy řešení se liší podle zájmu a postoje jednotlivých 

aktérů. Všichni aktéři, se kterými jsem vedla polostrukturované rozhovory 

projevovali zájem na řešení současné situace, nikdo z nich nepopíral existenci 

problému. Je zajímavé, ţe i přes to se situace v této oblasti mění pouze pomalu a 

není jasné jakým směrem, zda ve směru práv a zájmu dítěte (zrychlení soudního 

projednávání o nezájmu, profesionální pěstounská péče) nebo ve směru práv a 

zájmu biologického rodiče (delší a detailnější projednávání a zkoumáni nezájmu).  

     



Zlepšení komunikace určitě není tím hlavním řešením problému (tím by měli být 

systémové změny vybudované na základě shody mezi odborníky ze všech oblastí, 

kterých se to týká (ústavy, psychologové, sociologové, samospráva, legislativa 

atd.), ale její zkvalitnění by zlepšilo fungování systému. Je však otázkou zda česká 

společnost nemusí k profesionálnímu chování a komunikaci postupně dospět. 
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