
 PŘÍLOHY 

Příloha 1:  

Dotazník pro rodiče  

 

Vážení rodiče, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku. Výsledky z tohoto 

dotazníku budou součástí mé bakalářské práce. Všem Vám, kteří ho vyplníte, 

předem velice děkuji. Dotazník je anonymní. 

 

1. V jaké péči máte své dítě? 

 

     a) v adopci                                  c) v poručenství 

     b) v pěstounské péči                   d) v hostitelské péči 

 

2. Kolik dětí máte v náhradní rodinné péči? 

       

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Kolik kurzů jste absolvovali kvůli náhradní rodinné péči? 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Byla pro Vás příprava na náhradní rodinnou péči náročná? V čem?  

   

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Zvyklo si dítě na Vás jako na rodiče rychle? 

 



…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. Jak dlouho Vám trvala cesta k náhradní rodinné péči od zadání žádosti až do převzetí 

nového člena rodiny? 

    

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. Jaké jste měli zkušenosti s náhradní péčí?  

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Navštěvovali jste např. nějakou nestátní neziskovou organizaci, která se týká náhradní 

rodinné péči? 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9. Jaké byly pro Vás jako budoucí rodiče čekací doby na dítě, které jste si chtěli osvojit nebo 

vzít do pěstounské péče?   

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Bylo Vaše dítě v minulosti v dětském domově nebo v kojeneckém ústavu? Jak dlouho? 

  

……………………………………………………………………………………………. 

11. Jak veliká je Vaše rodina? 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 



12. Kolik let uplynulo od doby, kdy jste přijali do náhradní rodinné péče první dítě? 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

13. Má některé z dětí, které máte v náhradní rodinné péči, následující potíže? 

      a) poruchy pozornosti (ADD) 

      b) poruchy učení 

      c) poruchy chování 

      d) porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) 

      e) častá nemocnost, lehčí zdravotní postižení 

      f) nadměrná úzkost, fobie 

      g) těžké zdravotní postižení 

 

14. Byli jste včas a odborně informováni o všem, co Vás čeká do vstupu při přijetí dítěte do 

náhradní rodinné péče? 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

15. Považujete pomoc poskytovanou v ČR pěstounským nebo adoptivním rodinám za 

dostatečnou? 

       a) ano 

       b) ne 

 

 

 

16. Které z následujících dvou oblastí je třeba se věnovat především? 

      a) rozšiřování poradenství a služeb 

      b) zvyšování finančních příspěvků 

 

17. Kdo je hlavním zdrojem pomoci, vám rodičům (pěstounům/adoptivním rodičům), při 

řešení problémů s výchovou dětí v náhradní rodinné péči?  

 



      a) nikdo, na problémy stačíme většinou sami 

      b) lékař, psycholog nebo jiný odborník 

      c) sociální pracovnice 

      d) členové širší rodiny, příbuzní 

      e) nějaké občanské sdružení či jiná nestátní instituce 

      f) porada pro péči o děti či jiná porada 

      g) přátelé, sousedé 

      h) rodiče, kteří mají taky dítě v náhradní rodinné péči 

      ch) nikdo, většinou není, kde hledat pomoc 

 

 

 

                                                                               Velice děkuji za spolupráci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


