
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

PEDAGOGICKÁ FAKULTA  

Katedra speciální pedagogiky 

 

 

 

 

 

 

Náhradní rodinná péče 

Význam a přínos pěstounské výchovy 

 

 

Diplomová práce  

 

 

 

 

   Autor práce:                           Vedoucí práce:                     

Pavla Válečková                                          PaedDr. Eva Šotolová, DrSc.

    

 

 

 

Rok 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně, pouze za 

použití vlastních zkušeností a poznatků, pramenů uvedených v seznamu 

literatury a internetových zdrojů 

 V Hluboké nad Vltavou dne 30. března 2012  

 

Pavla Válečková 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce 

PaedDr. Evě Šotolově, DrSc.  PhDr. Albínu Škovierovi, panu Danielu 

Kantorovi, svému manželovi a především svým dětem, díky kterým jsem 

tuto práci mohla napsat. 



 

 

ANOTACE 

 

Tato práce je zaměřena na vyhodnocení a ověření kritérií 

úspěšnosti pěstounské péče na základě vlastní zkušenosti. Postihuje 

celkový trend vývoje dítěte v kontextu rodiny a širší společnosti. 

Nosným tématem této studie je především přiblížení významu a 

předností pěstounské péče, čili objasnění tolik diskutované otázky 

problematiky výchovy dětí v prostředí náhradní rodiny z hlediska 

celospolečenského měřítka. Pro dosažení požadovaného výsledku zde 

byly použity nejen vlastní poznatky a zkušenosti, které jsou zpracovány 

v jednotlivých kasuistikách, ale též závěry z odborných vyšetření 

pedagogicko-psychologické poradny a speciálně-pedagogického centra. 

Diplomová práce byla zpracována na základě osobního 

dlouholetého pozorování a studia chování dětí v pěstounské péči, která 

se uskutečňovala a uskutečňuje přímo v rodině autorky diplomové 

práce. 

Celkem byl použit vzorek 8 dětí, které postupem času byly přijaty 

do rodiny autorky, přičemž se jednalo jak o děti různého pohlaví, 

různého etnického původu, různého zdravotního stavu a v neposlední 

řadě i o jednotlivce i sourozenecké skupiny. 

U všech těchto dětí bylo možné přímo v praxi sledovat jejich 

vývoj a pokroky, které činily od přijetí do pěstounské rodiny až do 

současnosti, kdy některé již vzhledem k věku rodiny opustily a jiné 

v rodině i nadále setrvávají. 

Na základě možnosti důkladného a dlouhodobého pozorování 

vybraného vzorku dětí lze dovodit obecnější závěry, platné pro širší 

okruh klientů pěstounské péče. 
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ANNOTATION 

 

          This work is focused on the evaluation and verification of the 

criteria of success foster care on the basis of their own experience. 

Affects the overall trend of the development of the child in the context 

of the family and the wider society. The key theme of this study is, 

above all, approach the importance and advantages of foster care, or 

clarify so much discussed questions of education of children in 

substitute family environment in terms of celospolečenského scale. To 

achieve the desired outcome here were used not only to their own 

knowledge and experience, which are processed in the individual 

kasuistikách, but also the conclusions of the expert examination of 

pedagogical-psychological counseling and specially-educational centre. 

The thesis has been processed on the basis of personal long-

standing observation and study the behaviour of children in foster care, 

which are pursued and carried out directly in the family of the author 

thesis. 

Total of pattern 8 children, which over time have been adopted 

into the family of the author, and this was how the children of different 

sexes, different ethnic origin, different state of health and, not least, of 

the individual and the sibling group. 



 

 

For all of these children have been possible directly in practice to 

monitor their development and progress, which amounted to from 

admission into foster family until the present day, where some have 

already given the age of the families have left, and the other in the 

family continue to reside. 

On the basis of substantive and long-term observation of a 

selected sample of children can be deduced the more general 

conclusions applicable to a wider range of clients in foster care. 
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Úvod 
 

 

Pěstounská péče. Dilema v současné době tolik probírané a 

diskutované v médiích, odborných kruzích i parlamentních kuloárech. 

Je pro děti, které nikdy nepoznaly rodinu, nebo o ni v útlém věku přišly, 

tato forma výchovy přínosná, nebo je pro ně lepší dosavadní varianta, 

která spočívá v jejich umístění do ústavních zařízení. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se uplynulých třináct let mého života stala péče o takto 

znevýhodněné děti mým posláním a smyslem života, zaměřuji se v této 

práci na zpracování a ověření kriterií úspěšnosti pěstounské péče na 

základě vlastní zkušenosti.  Hlavním tématem této studie je především 

přiblížení významu a předností pěstounské péče z pohledu rodiče a 

vychovatele osmi dětí přijatých do naší rodiny. Již v úvodu chci 

poznamenat, že velkým přínosem pro tuto práci byla nejen sama 

skutečnost vlastních prožitků, ale též cenné poznatky z literatury, která 

se touto problematikou zabývá, jakož i samotné studium pedagogiky. 

Nejvýznamnějším faktorem v tomto oboru je bezesporu vybudování 

vztahu k dítěti, který spočívá v bezpodmínečném přijetí do rodinného 

prostředí. Ten však sám o sobě nestačí. Měl by být podepřen alespoň 

základními znalostmi především z oboru vývojové psychologie, s jejíž 

pomocí lze pochopit a porozumět jak sobě samému, ale především dítěti 

s jeho potřebami empatie, lásky a bezpečí, ve kterých doposud strádalo. 

Poznatky z tohoto oboru též přispívají k vytváření reálných a 

přiměřených očekávání, jejichž ignorace může negativně ovlivnit 

pozdější vývoj dítěte a promítnout se tak do jeho chování a reakcí na 

běžné životní situace. 

 Rodina je pro dítě tím nejvýznamnějším sociálním společenstvím 

pro dobrý start do života. Její členové jsou ve stálém kontaktu, 

vzájemně se ovlivňují a jsou nuceni se jeden druhému přizpůsobit. Dítě 
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v ní vstřebává sílu pospolitosti, učí se jejímu fungování a cítí její 

morální podporu. To je pro něj později mnohem přínosnější, než 

materiální úroveň, která je v ústavních zařízeních daleko silnější. 

Vzhledem k výše popsanému se jeví jako nejdůležitější skutečnost, že 

by dítě mělo v ústavní péči trávit jen nezbytný čas, určený k jeho 

prvotní psychosomatické diagnostice a zažití základních návyků a 

pravidel. Je nutné si uvědomit, že se nejčastěji jedná o děti, které buď 

nikdy nepoznaly rodinnou péči, nebo byly v rodině zanedbávány, či 

dokonce vystavovány fyzickému a psychickému týrání. Tato fakta jsou 

navíc umocněna skutečností, že se nezřídka jedná o děti, které pocházejí 

ze sociálně slabších vrstev obyvatelstva, či jsou odlišného etnického 

původu, a též o děti s menšími či většími tělesnými a smyslovými 

vadami. Je proto důležité, aby budoucí rodič-pěstoun měl pevné 

charakterové vlastnosti a byl vybaven jistou dávkou moudrosti a 

intuice, které pramení z vlastních zkušeností z dětství a dospívání. 

Z toho vyplývá i velmi pečlivý výběr vhodných pěstounů, kteří jsou 

informováni, připraveni a proškoleni tak, aby se ve své nové životní roli 

posléze cítili dobře. Jde o to, aby si uvědomili i riziko nestandardního 

rozvoje přijatých dětí, kdy se může stát, že i přes veškeré pozitivní 

působení náhradní rodiny může dojít k riziku selhání dítěte, v závislosti 

na dědičných dispozicích a negativních zkušenostech z raného dětství.  

Na druhé straně je pro ně největší odměnou, jestliže se podaří tyto 

determinanty zkorigovat a vrozenou i získanou zátěž překonat.    

Tato práce je osobní analýzou prospěšnosti pěstounské péče na 

základě vlastní zkušenosti. Pozornost je zaměřena nejen na celkový 

přínos výchovy dětí v náhradní v rodině, ale také na jejich úspěšnou 

socializaci v rámci širších mezilidských vztahů. Mám na mysli proces 

jejich začlenění nejen do kolektivu školy a zájmových kroužků, ale též 

do prostředí obce a potažmo celé společnosti. Výsledky tohoto šetření 
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mohou být jedním z podnětů pro ty, kteří se problematikou náhradní 

rodinné výchovy hodlají v budoucnosti zabývat.  
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1. Teoretická část 
 

 

1.1. Definice základních pojmů 

 

 

Náhradní rodinná péče 

je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být 

z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem 

možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, které – na rozdíl od 

ústavní péče – má pozitivní vliv na jejich psychomotorický a psychický 

vývoj. Náhradní rodinná péče (dále jen NRP) se v České republice 

uskutečňuje ve třech právních režimech: adopcí (tj. osvojením), 

pěstounskou péčí nebo poručnickou péčí (Matějček, 1999). Umísťování 

dětí do NRP je u nás možné teprve od roku 1963, kdy byl vydán zákon 

o rodině, která se tímto znovu uvedla na první místo mezi výchovnými 

institucemi. Dle zákona č. 94/1963 sb. za každé dítě zodpovídá jeho 

zákonný zástupce, kterým je zpravidla rodič. Pokud dítě nemá 

zákonného zástupce alespoň v jednom rodiči, ustanoví soud dítěti 

opatrovníka (Matějček, 1999). 

 

Náhradní výchovná péče 

je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů 

vychovávány ve vlastní rodině. Nejčastější formou je ústavní péče 

(Bubleová, Benešová in Hartl). 

 

Ústavní výchova 

je forma péče o děti, které nemohou být ze závažných důvodů 

vychovávány ve vlastní rodině nebo jejichž výchova je vážně ohrožena 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adopce
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bstounsk%C3%A1_p%C3%A9%C4%8De
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poru%C4%8Dnick%C3%A1_p%C3%A9%C4%8De&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Opatrovn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
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nebo vážně narušena. Ústavní výchovu nařizuje soud (Bubleová, 

Benešová in Hartl). 

 

Osvojení (adopce) 

je nejvyšší a pro dítě z právního hlediska nejvýhodnější typ 

náhradní rodinné péče. Jde o akt, kdy dospělý přijme cizí dítě za vlastní. 

Osvojenec se tak dostává do rodinně právního vztahu s osvojitelem a 

jeho příbuznými, získává stejné právní postavení jako vlastní dítě 

osvojitele (odstavec první § 63 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině).  

Adopce se dělí na úplnou a neúplnou, individuální a společnou, 

zrušitelnou a nezrušitelnou (Novotná a Průšová, 2004). 

 

Osvojenec 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině striktně vymezuje děti, které je 

možno osvojit. Chrání tak jejich práva, i práva jejich biologických 

rodičů. Dítě může být faktický sirotek (ztratilo oba rodiče), anebo 

sociální sirotek (rodiče dali souhlas k adopci, jeví právně relevantní 

nezájem nebo byli soudem zbaveni rodičovské zodpovědnosti). Jde o 

tzv. právně volné dítě (osvojitelné dítě), což je zjednodušující pojem 

(právní vztah k biologickým rodičům totiž zaniká až rozsudkem o 

osvojení), který není v zákoně definován, běžně se však používá 

(Novotná a Průšová, 2004). 

 

Skupiny dětí vhodných k osvojení (Novotná a Průšová, 2004): 

1. děti nechtěné (díky antikoncepci a možnosti umělého přerušení 

těhotenství jde o relativně malou skupinu, většinou děti matek na 

nízké sociální a kulturní úrovni, prostitutek, s duševní chorobou 

či závislých na návykových látkách apod.) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hradn%C3%AD_rodinn%C3%A1_p%C3%A9%C4%8De
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dosp%C4%9Bl%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sirotek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antikoncepce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interrupce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interrupce
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2. děti, o které rodiče z různých důvodů nemohli nebo nechtěli 

pečovat (převažující skupina, v soudem nařízené ústavní péči, 

často děti zdravotně či sociálně handicapované). 

3. děti, jejichž biologická rodina se rozpadla a širší rodina nebyla 

schopna péči o ně zabezpečit (v minulosti převažující, dnes velmi 

malá skupina, o kterou je tradičně velký zájem; sirotci, děti 

rodičů dlouhodobě vězněných apod.). 

 

     Některé právně volné děti jsou osvojovány častěji než jiné. Jsou 

to zejména děti majoritní národnosti, odpovídajícího vzhledu, děti 

zdravé, nižšího věku. Dalším omezením jsou skupiny sourozenců, 

zejména když jsou mezi nimi vytvořeny silné citové vazby.  

 

Osvojitel 

Osvojitelem může být podle zákona jen osoba zletilá se 

způsobilostí k právním úkonům, která způsobem svého života zaručuje, 

že osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti, s přiměřeným 

věkovým odstupem od osvojence.  

Nesmí mít přímý příbuzenský vztah k osvojenci (prarodič) ani nesmí 

být jeho sourozencem § 64 a 65 zákona č.94/1963 Sb., o rodině). 

Individuálním osvojitelem se může stát jeden z manželů (se souhlasem 

druhého manžela) nebo též osamělá osoba. Vyloučena je osoba, která 

žije v registrovaném partnerství. Společnými osvojiteli se mohou stát 

jen manželé. Společně nemohou osvojit ani druh a družka nebo např. 

registrovaný pár stejného pohlaví (§ 66 zákona č.94/1963 Sb., o rodině).  

 

Pěstounská péče 

je jeden z právních režimů NRP, ve kterém dítě nemá práva 

biologického potomka (např. nemá nárok na dědictví) a právní vztah 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Registrovan%C3%A9_partnerstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konkubin%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Registrovan%C3%A9_partnerstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hradn%C3%AD_rodinn%C3%A1_p%C3%A9%C4%8De
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bdictv%C3%AD
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pěstounství končí nejpozději dosažením jeho plnoletosti. Pěstounská 

péče (dále jen PP) je určena především dětem, které ze zdravotních 

nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny. Často jde o děti starší a 

skupiny sourozenců. V praxi se uplatňují dva typy PP – individuální a 

skupinová. Individuální probíhá v běžném rodinném prostředí, 

skupinová v tzv. zařízeních pro výkon PP nebo v SOS dětských 

vesničkách (Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí). 

 

Pěstounem 

může být jen fyzická osoba, která je k této péči o dítě vhodná, 

která poskytuje záruku řádné výchovy dítěte a kterou ustanoví v 

konkrétním případě soud (Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně – právní 

ochraně dětí).. 

 

Kojenecký ústav, dětský domov 

jsou ústavní prostředí pro náhradní výchovu dětí, které z různých 

důvodů nemohou být vychovávány v rodině (Bubleová, Benešová in 

Hartl). 

 

Diagnostický ústav 

    je zařízení, které přijímá děti krátkodobě, na dobu 8 týdnů. 

Provádí jejich komplexní diagnostiku a na jejím základě umisťuje do 

konkrétního školského zařízení. Může také poskytovat preventivně-

výchovnou péči na základě rodičů (zákonných zástupců), péči dětem 

s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou výchovou zadrženým na 

útěku z jiných zařízení nebo od rodičů (po dobu nezbytně nutnou).  Na 

základě komplexní diagnostiky zpracovává zprávu, která specifikuje 

výchovně-vzdělávací potřeby. S ohledem na tyto potřeby umísťuje 

diagnostický ústav dítě do školského zařízení pro výkon ústavní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plnoletost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osvojen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/SOS_d%C4%9Btsk%C3%A9_vesni%C4%8Dky
http://cs.wikipedia.org/wiki/SOS_d%C4%9Btsk%C3%A9_vesni%C4%8Dky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soud
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výchovy nebo ochranné výchovy, která poskytuje péči dlouhodobou: 

dětského domova, DD se školou, výchovného ústavu. Diagnostickým 

ústavem prochází všechny děti s ústavní nebo ochrannou výchovou 

mimo těch bez závažných poruch chování, které mohou být umístěny 

do DD nebo DD se školou na základě jejich osobní dokumentace. To 

platí i pro děti, které byly v péči kojeneckého ústavu. Umístění by mělo 

respektovat, aby dítě bylo co nejblíže bydlišti rodičů, pokud by tím 

nebyl ohrožen jeho mravní vývoj. Ve vztahu k edukaci plní úkoly: 

- diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte  

- vzdělávací, kde zjišťují úroveň dosažených znalostí, stanovují 

specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte 

- terapeutické, které prostřednictvím odborných činností směřují 

k nápravě poruch v sociálních vztazích a chování dítěte 

- výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, jeho rodinné 

situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně 

- organizační, související s umístěním dítěte do zařízení v územním 

obvodu diagnostického ústavu, spolupracuje s organem sociálně 

právní ochrany při přípravě jeho návrhu na nařízení předběžného 

opatření 

- koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných 

postupů ostatních zařízení v rámci územního obvodu 

diagnostického ústavu 

 

Sociální pracovník 

je odborník pro pomoc lidem v životní situaci, v níž jedinec cítí 

potřebu pomoci, nebo pro pomoc v životní situaci, v níž stát jeho 

intervenci vyžaduje (Bubleová, Benešová in Hartl). 
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Deprivace 

Všeobecně lze pojem „deprivace“ charakterizovat jako ztrátu, 

zbavení a nedostatek něčeho; strádání z nedostatku smyslových podnětů 

a dlouhodobý nedostatek tělesných a psychických potřeb (kolektiv 

autorů a konzultantů Encyklopedického domu, 1996). Langmeier a 

Matějček (1963) definují psychickou deprivaci jako „stav vzniklý 

následkem životních situací, kdy subjektu není dána příležitost 

k ukojení některé jeho základní (vitální) psychické potřeby v dostačující 

míře a po dosti dlouhou dobu“. Toto široké pojetí definice psychické 

deprivace má podle autorů za cíl postřehnout především společný 

podklad psychických poruch vznikajících za různých klinických 

deprivačních okolností, projevujících se různými příznaky. Bubleová, 

Benešová in Hartl upřesňují, že se jedná o nedostatečné uspokojování 

základních potřeb, a to jak potřeb biologických, tak i potřeb 

psychických. S touto skutečností souhlasí i Langmeier a Matějček 

(1974), kteří na základě pravidelného a mnohaletého sledování vývoje 

dětí v dětských domovech prokázali, že tato ústavní výchova 

představuje závažné ohrožení duševního a sociálního vývoje dětí a její 

negativní důsledky poznamenávají tyto děti jako skupinu až do 

dospělosti. To potvrzuje i Kolouchová (1992) a dodává, že v posledních 

letech se věnuje pozornost zejména mírnějším a skrytějším formám 

rodinné deprivace, které představují tzv. mikrodeprivace a 

subdeprivace. 

 

Specifické poruchy učení a chování 

Specifické poruchy učení nebo Specifické vývojové poruchy 

učení (SPU) představují skupinu heterogenních poruch, kterými se 

připisují dysfunkce centrálního nervového systému. Zahrnují dyslexii, 

dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspinxii, dysmúzii, dyspraxii, 
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vývojové dysfázie a neverbální poruchy učení. Pro objasnění této 

problematiky je nutné dodat, že SPU nejsou totožné s mentální 

retardací, která vzniká při organickém poškození mozku a nejsou ani 

důsledkem nepříznivého sociokulturního zázemí (Gošová et al., 2011). 

Mezi projevy SPU patří zejména potíže v oblasti řeči, poruchy 

zrakového a sluchového vnímání, poruchy pravolevé a prostorové 

orientace, poruchy orientace v čase, poruchy vnímání a reprodukce 

rytmu, poruchy procesu automatizace, obtíže v rychlém jmenování, 

poruchy vývoje jemné a hrubé motoriky, poruchy pohybové 

koordinace, poruchy vnímání tělesného schématu, poruchy soustředění 

a nápadnosti v chování. 

Naopak poruchy chování jsou projevy chování dětí a mládeže, 

které nerespektují ustálené společenské normy. Vyskytují se hlavně u 

sociálně narušené mládeže, ale také u jedinců s jiným typem postižení. 

K jejich vzniku přispívá vliv nevhodného nebo nedostatečného 

výchovného působení, vlivy sociální nebo určité dispozice osobnosti na 

podkladě centrálního nervového systému. V tomto případě hovoříme o 

vývojové nebo specifické poruše chování (SPCH). (Průcha, Walterová a 

Mareš, 2003). 

Poruchy chování hodnotíme podle jejich společenské závažnosti 

a důsledků pro život jedince: dětský vzdor, záškoláctví, agresivita, 

hyperaktivita (neklidné chování), porucha v navazování vztahů, nechuť 

k učení, odmítání autorit, krádeže. Zde je nutné podle Průchy, 

Walterové a Mareše (2003) připomenout, že není prokázána souvislost 

poruch chování s SPU nebo určitou úrovní IQ. Na druhé straně, jak 

uvádějí, je však dokázáno, že SPCH úzce souvisí s ADHD (attention 

deficit hyperactivity disorder). 

 

 



- 19 - 

 

LMD 

Termín lehká mozková dysfunkce je souhrnným názvem pro 

mnohé lehké odchylky mentálního vývoje dítěte na základě oslabení 

funkce centrální nervové soustavy (CNS). Těmito poruchami často trpí 

děti průměrně až nadprůměrně inteligentní, u nichž se projevují poruchy 

učení a chování. Jak dále uvádí Kratochvílová (2009), pojem LMD 

nerozlišuje, zda se jedná o poruchu pozornosti provázenou 

hyperaktivitou či poruchu pozornosti bez hyperaktivity. Matějček 

(1991) následně vysvětluje, že jde tedy zásadně o příčiny spočívající 

v organismu dítěte, a nikoli o následky nevhodné výchovy. Tuto 

problematiku uzavírá Vymazalová (2010), která upozorňuje na 

skutečnost, že od tohoto dříve využívaného pojmu lehká mozková 

dysfunkce (LMD) již odborníci upustili. Vývoj vědy, jak dále dodává, 

přináší nové poznatky a pohledy. Jiná je také úroveň poznání, která 

přináší i přesnější terminologii. Nyní se užívá výhradně pojem ADHD a 

ADD (viz. níže).  

 

ADD 

ADD (attention deficit disorder) je termín označující poruchu 

pozornosti bez hyperaktivity. Vymazalová (2010) uvádí, že mezi 

charakteristické projevy chování dětí s ADD patří: 

 

 snadná rozptýlitelnost vnějšími podněty 

 problémy s nasloucháním a plněním pokynů 

 potíže se zaměřením a udržením pozornosti 

 potíže se soustředěním se na úkol a jeho dokončením 

 nevyrovnaný výkon v práci ve škole 

 „vypínání“ pozornosti, což může vypadat jako „zasněnost“ 
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 nepořádnost (žák ztrácí nebo nemůže najít svoje věci – 

sešity,tužky, knihy) 

 nedostatečné studijní dovednosti 

 potíže se samostatnou prací 

 

ADHD 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) je termín 

označující poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Označuje onemocnění 

způsobující obtížné soustředění, nepřiměřeně zvýšenou aktivitu 

a impulzivitu dítěte (Goetz, Uhlíková, 2009). 

Velmi ucelený přehled současných poznatků o hyperkinetické poruše 

podávají také Drtílková, et al. (2007), kteří uvádějí důležitost 

komplexního a multimodálního terapeutického přístupu k léčbě této 

poruchy, zejména použitím moderní farmakoterapie společně se 

specifickými výchovnými a psychoterapeutickými metodami. 

Vymazalová (2010) připomíná, že u  žáků s ADHD se kromě mnohých 

z výše uvedených znaků (viz. ADD) objevují i četné rysy spojené 

s hyperaktivitou, tzn.: 

 

 vysoká míra aktivity: 

- vypadá, že je neustále v pohybu 

- nenechá v klidu ruce ani nohy, vrtí se, padá ze 

židle 

- prochází se po třídě 

 impulzivita a malé sebeovládání: 

- často něco vyhrkne, mnohdy nevhodně 

- nemůže se dočkat, až na něj přijde řada 

- často skáče do řeči ostatním, nebo je ruší 

- často nadměrně mluví 
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- nejdříve reaguje, pak přemýšlí 

 potíže s přechodem k jiné činnosti 

 agresivní chování, nepřiměřeně silná reakce i na 

drobné podněty 

 sociální nevyzrálost 

 

Je samozřejmé, že ne všechny příznaky platí pro každé dítě. Každé 

dítě je jedinečná bytost a vykazuje jinou kombinaci projevů chování, 

silných a slabých stránek, zájmů a dovedností. Také je důležité si 

uvědomit, že v dětství je kterýkoli z uvedených projevů chování v dané 

vývojové fázi normální. Například u malého dítěte je normální, že se 

nemůže dočkat, až na něj přijde řada nebo že pozornost udrží jen krátce. 

Pokud však u dítěte pozorujeme takovéto chování velmi často v období, 

kdy je (v porovnání s chováním ostatních stejně starých dětí) z 

vývojového hlediska nepřiměřené, je pravděpodobné, že se jedná o dítě, 

pro něž bude potřeba zajistit pomoc a vhodná opatření. 

Porucha pozornosti často způsobuje obtíže v učení a tak většinou 

první místo, kam jsou rodiče s dítětem doporučeni, je pedagogicko-

psychologická poradna, kde se provede psychologická i pedagogická 

diagnostika. Diagnózu ADHD však nemohou určit odborníci z 

pedagogicko-psychologické poradny. Mohou však vyjádřit podezření 

na tuto poruchu a odkázat rodiče na další odborné vyšetření. 

Diagnostikovat poruchu pozornosti (ADHD, ADD) může pouze 

neurolog nebo dětský psychiatr. Až na podkladě vyšetření u těchto 

odborníků může být s určitostí diagnostikováno ADHD (Vymazalová, 

2010). 

Závěrem k této problematice zbývá jen dodat, že odborníci 

odhadují 3 – 10% postižení u dětí školního věku, přičemž ADHD se 
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mnohem častěji objevuje u chlapců a ADD u dívek, dodává 

Vymazalová (2010).  
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2. Praktická část 
 

 

2.1. Cíl praktické části 

 

 

Cílem praktické části je představení pěstounské rodiny, ale i 

případové studie osmi dětí svěřených do pěstounské výchovy této 

rodiny.  

 

 

2.2. Charakteristika sledované rodiny 

 

 

Oba s manželem jsme původem z Moravy, je nám 50 let a jsme 

středoškolsky vzdělaní. Žijeme v pronajatém rodinném domě (bývalé 

hájovně) v Jižních Čechách. Pro NRP jsme se rozhodli před dvanácti 

lety, po pečlivém uvážení a dohodě s našimi dvěma staršími 

biologickými dětmi. Naší nejmladší dceři byly necelé dva roky. Chtěli 

jsme jí pořídit ještě sourozence, ale vzhledem k mému zdravotnímu 

stavu mi lékaři další porod nedoporučili. Na základě tohoto sdělení, 

jsme se rozhodli, že poskytneme domov dítěti, které nemůže ve vlastní 

rodině vyrůstat. V žádosti jsme se oba vyjádřili, že jsme připraveni 

k přijetí i dítěte jiného etnika, nebo dítěte s tělesným či smyslovým 

znevýhodněním. Byli jsme poučeni o skutečnosti, že osvojení by trvalo 

velmi dlouho. Jako osvojitelé byli v té době upřednostňováni partneři, 

kteří prokazatelně nemohli mít vlastního potomka. S variantou 

pěstounské péče jsme souhlasili, protože představovala poměrně kratší 

cestu k vytouženému dítěti. V souladu se zákony naší země, jsme podali 

žádost na odbor sociálně-právní ochrany dětí. Po jejím schválení jsme 
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byli velmi brzy zařazeni do seznamu uchazečů o výkon pěstounské 

péče. Na základě kladných doporučení stran magistrátu, 

zaměstnavatelů, příbuzných a sousedů, jsme se dostali do užšího 

výběru. Hladký průběh všech zákonných procedur, vedl v poměrně 

krátkém čase k absolvování všech následných kroků. Pracovníci orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), provedli několik šetření a 

povinných návštěv, na jejichž základě byl vydán souhlas k přijetí dítěte 

do pěstounské péče a následně byla do naší rodiny přijata tříletá dcera 

Monika. V této souvislosti jen zmíním skutečnost, že v současné době 

je již v rámci OSPD vytvořen nový projekt určený zejména obcím 

s rozšířenou působností, respektive pracovníkům těchto obcí, kteří 

vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí. 

Manžel i já jsme v době převzetí prvního dítěte byli řádně 

připraveni a proškoleni. Po úspěchu, který se při výchovném působení 

na naši novou dceru dostavil, jsme začali věřit, že máme jisté 

rodičovské předpoklady k tomu, aby se péče o opuštěné děti stala naším 

životním posláním. Do pěstounské péče jsme postupně přijali dalších 7 

dětí, jejichž „pravděpodobné“ anamnézy uvádím v kazuistikách. 

„Pravděpodobné“ proto, jelikož jsme dostávali při převzetí dětí jen jeho 

rodný list, složku od ošetřujícího lékaře, kartu zdravotní pojišťovny, 

očkovací průkaz, doporučení psychologa k další spolupráci s odborným 

pracovištěm v místě nového bydliště a hodnocení sociálního pracovníka 

daného dětského domova. Rodinné anamnézy jsme neobdrželi, většinou 

jsme je postupem času sami domýšleli, vytvářeli si vlastní evaluaci 

svěřených dětí a pokoušeli se tímto způsobem sestavit jednotlivé 

prognózy jejich budoucího vývoje.  

Naše starší biologické děti s úspěchem dokončily středoškolské 

vzdělání. V současné době syn Marek (25) pracuje jako manažer 

dopravy logistické společnosti Tradexpo v Brně a dcera Lucie (23) jako 
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disponentka firmy Glazing v Českých Budějovicích. Nejmladší dcera 

Josefína (14) je žákyní 9. tř. ZŠ v Českých Budějovicích a připravuje se 

ke studiu na hotelové škole.  

Chtěla bych zdůraznit, že jsme nedělali rozdíly mezi dětmi 

vlastními a přijatými. Nikoho jsme před druhým neupřednostňovali, 

nedávali jim najevo jejich odlišnosti a „cizí původ“. Tím se řídily i naše 

biologické děti od samého počátku našeho společného soužití. Musím 

podotknout, že jsme katolická rodina. Zdůrazňuji však, že nikoli 

ortodoxní. Naše vlastní děti navštěvovaly hodiny katechismu. Podobně 

jako my, převzaly ze statí Nového zákona nedůležitější myšlenku, která 

se váže k tomuto poslání. Parafrázuji onu ideu takto: „Cokoli jste učinili 

pro svého bližního, jako kdyby jste učinili pro mne.“ Na základě těchto 

znalostí, s přesvědčením o konání smysluplné věci a dobrými 

morálními předpoklady, přistupovaly naše biologické děti veskrze 

kladně k tomuto společnému životnímu poslání. I z tohoto důvodu 

později mezi sourozenci neprobíhala žádná rivalita či nesnášenlivost. 

Samozřejmě, že mezi všemi našimi dětmi jsou rozdíly ať už 

v emocionálních, povahových a charakterových rysech. To je 

přirozeným důsledkem toho, že každé z nich je jedinečným a 

neopakovatelným originálem, byť se v tomto případě jedná o 

sourozenecké skupiny. Své velké i drobné neshody děti dokázaly řešit 

na základě komunikace a následného usmíření. Ve snaze stmelit naši 

rodinu společnými prožitky, trávili jsme aktivně rodinné víkendy, 

absolvovali společné výlety a dovolené, abychom dětem dopřáli co 

nejvíce poznávacích, společenských, kulturních a sportovních zážitků. 

Starší dcery, a později i mladší děti s nadšením navštěvovaly soubor 

historických tanců v Českém Krumlově. V rámci různých dobových 

programů, pořádaných z hlediska tohoto uměleckého žánru na území 

celých Čech a Moravy, mohly poznat mnoho kulturních pamětihodností 
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celé naší země. Zúčastnily se i několika podobných zahraničních akcí 

v Rakousku, Německu, Švýcarsku a Itálii. Pro tuto ušlechtilou 

zájmovou činnost jsme spravedlivě pořizovali nákladné kostýmy. 

Zároveň jsme akceptovali i přání těch dětí, které se chtěly 

seberealizovat v jiných odvětvích zájmové činnosti. Například ve 

sportu, nebo výtvarných či hudebních oborech. Též těmto dětem jsme 

obstarávali nezbytné pomůcky a potřeby i pro tyto aktivity, které si 

samy zvolily.  

Musím se na tomto místě zmínit, že by náš život byl podstatně 

chudší a méně naplněný, kdybychom se nerozhodli přijmout mezi sebe 

„naše“ nové děti. Máme spolu krásný a přátelský vztah, jehož 

výsledkem nebo lépe řečeno odměnou je skutečnost, že se i dnes 

všichni scházíme, a to nejen při společných oslavách narozenin a 

výročí, velikonočních či vánočních svátcích, ale vždy když se životní 

situace někoho z nás jeví jako hraniční a je třeba, abychom si vzájemně 

byli oporou. 

 

2.3. Kazuistika dětí svěřených do naší pěstounské rodiny 

 

2.3.1. Monika 

 

Byla prvním dítětem, které jsme přijali do PP. Naše třetí dítě přišlo 

na svět s desetiletým a dvanáctiletým odstupem od svých starších 

sourozenců. Vzhledem k prodělaným zdravotním potížím mi čtvrté 

těhotenství nebylo lékaři doporučeno. Další dítě jsem si však velmi 

přála nejen kvůli nejmladší dceři, ale také kvůli sobě.  Informovala jsem 

se na všech kompetentních místech, kde mi bylo mi sděleno, že 

v případě manželství, kde vlastní děti jsou, je nejlepším a hlavně 

nejrychlejším řešením právě pěstounská péče. Pečlivě jsme zvážili naši 
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rodinnou situaci, vše probrali s našimi dětmi (tehdy dvanáctiletým 

synem a desetiletou dcerou). Na naše poslání jsme se uvážlivě 

připravili. O pěstounskou péči jsme požádali, když byly nejmladší dceři 

dva roky. Během velmi krátké doby jsme prošli všemi vyšetřeními a 

předložili doporučení. Bylo nám vyhověno a po roce od podání žádosti 

jsme si přivezli do naší rodiny tehdy tříletou dívenku. Poprvé u nás byla 

na třídenní návštěvě, podruhé jsme ji měli vrátit po desetidenním 

pobytu. Paní ředitelka Dětského domova  Holice v Čechách však viděla 

oboustrannou náklonnost a prodloužila pobyt dítěti na další tři týdny. 

Poté již mohla holčička zůstat v roční předpěstounské péči, která nám 

byla po uplynutí této doby soudně změněna na pěstounskou péči.  

Moničin otec vyrůstal v nefunkční rodině s nedůslednou matkou a 

jejím lhostejným partnerem. Vyučil se pekařem, ale k práci neměl 

kladný vztah. Našel si proto životní družku – tedy Moniččinu matku, 

která měla diagnostikovaný II. stupeň mentální retardace, suspektně 

spadající do hraničního pásma III. stupně, což mimo jiné znamená i 

nezpůsobilost k právním úkonům. Nebylo tedy třeba hledat zaměstnání, 

pro uspokojení potřeb stačily finanční příspěvky na péči o osobu 

blízkou, s mentálním znevýhodněním. Z tohoto svazku se narodil 

nejprve syn Vladimír, jehož zjevný handicap se stal dalším zdrojem 

příjmů této sociálně slabé rodiny. Jako druhá se narodila Monika. Obě 

děti strádaly v senzitivní fázi navázání a opětování citového vztahu. 

Kontakt s mateřskou osobou byl vlažný, až lhostejný. Vzhledem 

k matčinu mentálnímu znevýhodnění bylo pro ni nemožné saturovat 

citové potřeby dětí, natož postarat se o jejich potřeby biologické a 

sociální. Otec nehodlal rodině zajistit ani základní materiální 

zabezpečení. K manželce i dětem se choval hrubě, nechybělo ani 

fyzické násilí. V této chvíli již rodina přestala plnit svou základní úlohu 

a měla na další vývoj dětí spíše negativní vliv. Obě děti byly 
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pracovníky OSPOD z rodiny odebrány a předány do Diagnostického 

ústavu v Havlíčkově Brodu. Na základě psychologických vyšetření, byl 

v případě chlapce konstatován III. stupeň mentální retardace, a proto 

byl přemístěn do Ústavu pro mentálně postižené v Jaroměři, kde 

setrvává doposud. Monice byl diagnostikován I. stupeň mentální 

retardace a byla umístěna do Dětského domova v Holicích.  Zanedbané 

dívce se zaměstnanci po všech stránkách věnovali s velkou péčí. Pod 

vedením psycholožky ústavního zařízení došlo k jisté korekci 

stagnujících vývojových mezníků, zejména psychosociálního. U dívky 

se však začaly projevovat symptomy separační úzkosti, zvláště ve fázi 

odpoutávání. Dívka se snažila uspokojit svou potřebu citové vazby 

navázáním vztahu právě k paní psycholožce, která pro ni byla nejčastěji 

dostupnou osobou. Strádala především v citové oblasti, kde jí 

jednoznačně chyběla rodina. V této fázi se zaměstnanci DD a 

pracovníci OSPOD rozhodli apelovat na otce, aby vydal souhlas 

s umístěním holčičky do pěstounské péče.  

Monika byla zaměstnanci DD na přechod z ústavního prostředí do 

rodiny dobře připravená a velmi se těšila. Hned při prvním kontaktu nás 

začala oslovovat „mami a tati“, měla evidentní radost z nově nabytých 

sourozenců, především z naší nejmladší dcery, která jí byla věkově 

velmi blízko.  V rodině se velmi rychle adaptovala a po všech stránkách 

rozvíjela. S její diagnostikou jsme byli podrobně obeznámeni.  

Akceptovali jsme závěry PPP i pediatra, informovali se v literatuře o 

možných edukačních pomůckách. S dcerou jsme vhodně komunikovali, 

četli jí pohádky a umožňovali výběr dětských televizních pořadů, které 

stíhala pochopit (Teletubies, Kostičky). V domácnosti pomáhala 

s jednoduššími pracemi, které odpovídaly jejímu naturelu pro svou 

jednotvárnost a snadnou zapamatelnovatelnost. Tyto činnosti 

vykonávala s naší dopomocí a dohledem, motivovalo ji vědomí určité 
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odpovědnosti za splněný pracovní úkol. Dodávalo jí to pocit 

sebedůvěry, užitečnosti a potřebnosti, čili celkového uspokojení. I 

v případě nezdaru byla vždy odměněna pochvalou. Naše biologická 

dcera neustále dodávala nové podněty ve formě nevyčerpatelného 

zdroje tematických her. Dívka se stále více zdokonalovala v kresbě, 

ustupovala od stadia hlavonožců, ale nápodobou Josefíniných kreseb, 

neustále verbálně komentovaných, přecházela do stadia propracovanější 

kresby postavy až ke stadiu jednoduchého, realistického zobrazení. 

Verbální projev se stával stále dokonalejší, slovní zásoba se rozšiřovala 

a vlivem i názorného přiblížení jevu se stávala racionálnější. Řeč se pro 

ni stala předmětem uvažování, začala komentovat své jednání a to jí 

usnadňovalo zapamatování a pochopení situace. Společně s Josefínou 

prozpěvovaly písničky, rozpočítávaly se při hře, obrázky komentovaly 

říkadly. Při nástupu do MŠ nikdo nerozeznal, že není naše biologické 

dítě. Vzhledem k podobnosti s naší biologickou dcerou a tomu, že jsem 

je stejně oblékala, se všichni domnívali, že máme dvojčata. Mateřskou 

školu děvčátka absolvovala spolu. Úzká spolupráce mezi mateřskou 

školou a námi přinesla hodně poznatků o motorickém a kognitivním 

rozvoji dívky. Jelikož je Monika narozena v září, měla takzvaný 

přirozený odklad školní docházky. Poté jí bylo pedagogicko-

psychologickou poradnou (dále jen PPP) navrženo další dodatečné 

odložení její povinné školní docházky s možností využití odkladového 

roku k vyrovnání vývojového opoždění. Dívka však do školy chtěla. Jak 

jsem uvedla výše, přišla o bratra a navázala pevné citové pouto k nové 

sestře. Od příchodu do rodiny byla děvčátka stále spolu, Monika si 

neuměla představit další odloučení od sourozence, a proto žádala, zda 

by mohla do školy nastoupit také.  V době od zápisu do nástupu se ještě 

více soustředila na vstřebání nových poznatků. Neustále se vyptávala, 

snažila se přijít na podstatu jevů, kterým nerozuměla, upřesňovala 
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kresbu a pomocí didaktických herních pomůcek procvičovala základní 

předmatematické  představy. Zdůrazňuji, že tak činila nikoli na náš 

nátlak, ale v touze po společném nástupu do školy spolu se sestrou. 

Následné psychologické šetření diagnostikovalo již jen snížení 

intelektových schopností do pásma podprůměru. V jejím zájmu jsme 

tedy dříve navrženou možnost odkladu odmítli a dívky opět nastoupily 

společně k základnímu vzdělávání. Dívenka byla zaškolena v první 

třídě základní školy společně s naší biologickou dcerou. V průběhu 

školního roku se začaly objevovat hlubší školní výkyvy, pramenící 

z vrozeného intelektového deficitu. Přestože Monika s pomocí a péčí 

rodiny učinila ve všech oblastech nesporné vývojové pokroky, stále 

byly patrny rozdíly v chápání a smyslovém vnímání. Následná kontrola 

potvrdila předchozí zjištění pomalejšího intelektového vyspívání, takže 

u Moniky byly konstatovány speciální vzdělávací potřeby v rozsahu a 

závažnosti opravňující k zařazení do režimu speciálního vzdělávání, 

tedy indikaci docházky do speciální školy praktické. V období prázdnin 

jsme se však přestěhovali z městského bytu do rodinného domu a 

dojíždění do školy, v níž by byly zajištěny speciální vzdělávací potřeby, 

se jevilo jako velmi komplikované. Tehdy nám velmi vyšel vstříc 

ředitel Základní školy v Hluboké nad Vltavou. Dívčina školní situace 

byla po souhlasu třídní učitelky řešena individuální integrací v běžné 

základní škole v Kostelci nad Vltavou. V jednotřídní škole s malým 

počtem žáků a individuálním přístupem pedagožky, mohla Monika 

postupovat se svými vrstevníky až do páté třídy. S přestupem na II. 

stupeň základního vzdělávání, musela být opět zvážena její indikace 

docházky do speciální školy praktické v Týně nad Vltavou.  Nyní je 

v 9.třídě základní praktické školy a prognóza jejího dalšího vzdělání a 

tím pádem i pozdějšího životního uplatnění, je velmi slibná. Jelikož jde 

o dívku, která má pozitivní vztah práci, přemýšlí o přechodu do 
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Integrované zdravotní školy v Černošicích, kde by se vzdělávala 

v oboru Pomocný zdravotní pracovník. Dívka má vyhraněné zájmy, je 

velmi tvořivá. Miluje ruční práce, zvláště ty, kde se může uplatnit 

jemná motorika. Její osobnostní rozvoj a růst byl a stále je ovlivněn 

především stylem naší rodinné výchovy, při kterém uplatňujeme 

kombinaci rodičovské lásky spojené s disciplínou. Rodinné prostředí, 

v němž dochází ke skloubení citové vazby s tolerancí k dětské 

individualitě, se jeví jako pozitivní v následném rozvoji dětské 

sebedůvěry a cílevědomosti. Jeví se nám jako nejpřínosnější. Zvláště 

v případě dítěte se smyslovou vadou. Takovému dítěti musí být 

informace podávány jednoduchými pokyny, které jsou pro něj 

srozumitelné a jasné. Musí vědět, proč vykonává určitou školní a 

pracovní činnost – k jakému účelu. Teprve pak je mu takováto 

zkušenost přínosem pro aplikaci na obdobné činnosti. Je nesmírně 

důležitá spolupráce s odborníky, v tomto případě s pracovištěm PPP, 

abychom si ujasnili rozsah smyslového znevýhodnění dítěte a jak s ním 

pracovat. Samotná náprava vyžaduje mnoho trpělivosti, porozumění a 

empatie. V případě naší dcery se však vyplatila. Nedávné vyšetření 

z PPP  diagnostikovalo jen lehké opožďování ve vnímání a z oblasti 

SPU již jen  dyskalkulii
1
.  

 
 
1 

Dyskalkulie je porucha matematických funkcí, projevující se a) výrazným deficitem 

matematického faktoru v poměru k ostatním faktorům struktury rozumových 

schopností, b) výraznou disproporcionalitou jednotlivých subfaktorů v rámci 

matematického faktoru struktury rozumových schopností. Vývojová dyskalkulie je 

strukturální porucha matematických schopností, která má svůj původ v genovém 

nebo perinatálními noxemi podmíněném narušení určitých částí mozku. Vyskytuje se 

nejčastěji v rámci syndromu lehké mozkové dysfunkce (Košč, 1970, cit. 

Edelsbergerem et al.,1984). 
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2.3.2. Lukáš 

 

Lukáš do naší rodiny přišel současně se svými sestrami Kristýnou 

a Marií, z dětského domova v Novém Strašecí. Tato sourozenecká 

trojice byla již ve věku, neakceptovatelném pro většinu pěstounských 

rodin. Museli jsme počítat s obtížnějším seznamovacím procesem a 

delší adaptační dobou. Z pochopitelných důvodů: děti byly v prostředí 

DD už osmý rok, čili měly pevnou vazbu na personál a symetrické 

přátelské vztahy se svými vrstevníky. Děti absolvovaly všechny 

povinné návštěvy a pobyty v délce trvání: víkend, 14 dnů a 3 týdny, aby 

se v novém prostředí obeznámily, ztotožnily se s chodem rodiny a 

jejími pravidly a navázaly vztah s novými sourozenci. Též my jsme 

dodrželi tři návštěvy v DD v délce, kterou vedení dětského domova 

určilo, abychom se vžili do situace těchto dětí, obeznámili se z jejich 

koníčky, přáními a plány do budoucnosti. Tedy od seznámení s dětmi 

do jejich převzetí do předpěstounské péče uplynul téměř rok. V den 

definitivního příjezdu do rodiny Lukáš slavil 16. narozeniny. Byl to 

velmi hezký mladík modrých očí a blond vlasů. Ovšem nikdo by mu 

nehádal více jak 9 let. Při převzetí měřil pouhých 143 cm, vážil 38 kg. 

Vlivem kumulace zátěží, kdy jeho fyzické a psychické potřeby nebyly 

saturovány v adekvátní míře si v rámci obranných mechanismů změnil 

způsob jejich uspokojování. Jedl jen polévky, drobné cukrovinky, silně 

kouřil, ale na druhé straně hromadil infantilní hračky. Následkem 

psychické regrese jeho přirozený vývoj stagnoval, či spíše se vracel na 

nižší vývojovou úroveň. Mentálně na tom byl podobně. Vlivy 

zanedbávání v biologické rodině a následná psychická deprivace 

Lukášově  intelektuální oblasti projevily určitou stagnací, která 

hraničila až s jistým mentálním zpožděním. 
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Lukášův otec je nezvěstný. Matka byla vzhledem k obvinění 

z několika trestných činů umístěna do vazební věznice v Pardubicích. 

V biologické rodině Lukáš se sestrami strávil necelých 8 let. Rodinné 

prostředí však bylo zcela dysfunkční. Později se matka provdala za 

druhého manžela, otce Lukášovy sestry Marie. Toto období se pro děti 

jevilo nadějně, rodina byla materiálně slušně zajištěná a došlo k její 

sanaci. Otčím však náhle zemřel a matka si vyhledala partnera o mnoho 

mladšího. Opět, jako v případě biologického otce Lukáše a Kristýny, se 

jednalo o člověka s asociálními návyky, kterému se matka nekriticky 

podřizovala, bez ohledu na děti. Rodina opět upadla do dluhů a hmotné 

nouze. Děti byly často hladové, do školy chodily špinavé a bez nutných 

školních pomůcek. Po třídenní absenci matky i otčíma v domácnosti, 

kdy už byla odpojena elektřina, plyn i voda a doma nebyly ani 

bramborové slupky, které bývaly v této době jejich častým pokrmem, 

utekly nedostatečně oblečené děti oknem, protože pobíhání po venku 

uprostřed lednové noci bylo příjemnější, než pobyt v uzamčeném 

promrzlém bytě. Po dopadení policií byly na základě předběžného 

opatření okamžitě umístěny do diagnostického ústavu a odtud putovaly 

do DD v Novém Strašecí. 

    V dětském domově nastal prudký obrat v jejich materiálním 

zabezpečení. Z hmotného hlediska nebylo prakticky nic problémem. 

Léčebné pobyty v lázních a přímořských letoviscích, nadstandardní 

možnosti kulturních prožitků a volnočasových aktivit. Osmiletý pobyt 

ve hmotně výborně zabezpečeném prostředí, avšak s absencí jakýchkoli 

požadavků a možné citové příchylnosti ke konkrétní osobě, stejně jako 

absence mužského vzoru, se na téměř dospělém mladíkovi musel nutně 

podepsat. Byla mu diagnostikována LMD. V jeho případě nešlo o 

genetickou zátěž, jako v případě Moniky, ale spíše o celkovou 

zanedbanost, která se negativně promítla i do oblasti kognitivního 
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vývoje. I přesto ukončil základní vzdělání a nastoupil do integrované 

školy obchodu a služeb, obor prodavač. 

Jak jsem uvedla výše, přišel Lukáš do rodiny v den, kdy mu bylo 

16 let. Po diagnostice v PPP nám bylo doporučeno, jak s chlapcem 

školně pracovat, aby studium zvládl. Na jsme se proto připravovali 

denně, systematicky a názorně, velmi intenzivně spolupracovali se 

školou. Stejně důsledně jsme však museli dbát na jeho nevalné 

stravovací a hygienické návyky.  S nemalými obtížemi, ale přece – vše 

se celkem úspěšně dařilo. O dva roky později měřil Lukáš 175 cm a 

fyzicky velmi vyspěl. Školní výsledky byly v rámci jeho možností 

zdárné, dostal se do závěrečného ročníku integrované střední školy 

obchodní – obor prodavač. Pár týdnů před závěrečnými zkouškami však 

přišel zlom v podobě plnoletosti. Lukáš odešel z domu, ke zkouškám se 

nedostavil, výuční list tedy již neobdržel. Odešel s odůvodněním, že se 

vrací do Prahy a pokusí se najít biologickou matku. Bylo to 

pochopitelné. Jako chlapec-muž měl k matce větší citové pouto, než 

jeho sestry. Deset let, které strávil ve funkčním prostředí, ať již 

ústavním, nebo později ve funkční rodině, zatlačilo ve vzpomínkách 

negativní zkušenosti z doby dětství. Matku pochopitelně nenašel. 

V prostředí velkoměsta se vzhledem ke své naivitě a důvěřivosti záhy 

dostal do spleti finančních agentů, nabízejících různě „výhodné“ 

peněžní půjčky. Během pár týdnů dlužil neuvěřitelně vysoké finanční 

částky, s nimiž neuměl hospodařit, a co víc, nebyl je schopen splácet. 

Dostal se do výkonu trestu, z nějž se vrátil po roce značně poučen. Se 

záznamem v rejstříku trestů je pro něj obtížné začlenit se opět do 

společnosti a pracovního procesu. S obtížemi shání nepravidelnou 

pracovní činnost, snaží se splácet své dluhy, ale současně na sebe 

nabaluje další problémy, jelikož není schopen žít hospodárně a 

v souladu se zákony naší země. 
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2.3.3.  Kristýna 

 

Je mladší Lukášovou sestrou, bez vnějších znaků vizuální podoby. 

Mají společnou matku i otce, tedy stejný genotyp, ovšem vzhledem 

k rozdílným povahovým vlastnostem a intelektu, odlišné charakterové 

rysy. Sociokulturní vlivy rodiny a následného ústavního prostředí 

v dívce zakotvily stejné nežádoucí determinanty, s nimiž však 

v dospělém věku uměla pozitivně naložit. Také ona do funkční rodiny 

přišla na svůj věk již pozdě – po osmi letech strávených v  ústavním 

zařízení. To se negativně podepsalo na jejích morálních i hodnotových 

postojích k životu. Z velkého materiálního nedostatku v rodině 

biologické, přišla do ústavního prostředí, kde se hmotné prostředky 

saturovaly nadstandardně. Dívka si jimi kompenzovala citové vztahy, 

které postrádala po celé rané dětství. Při převzetí z domova byla 

následkem psychické regrese velmi málo vyspělá, názorově poněkud 

infantilní, ačkoli jí bylo 14 let.  To lze jednoznačně přičíst faktu, že 

přechod mezi jednotlivými fázemi vývojových mezníků neprobíhal 

nijak plynule. Jde totiž o velmi inteligentní dívku, která při všech 

psychologických vyšetřeních vykazovala normy obvyklé jejímu věku. 

Na testy jsme chodili na její vlastní žádost. Chtěla do praktické školy, 

kde by s minimem snahy byla premiantkou. Žádná smyslová vada však 

diagnostikována nebyla, kromě dysortografie, která ovšem plynula 

spíše z její poněkud flegmatické povahy. Závěr doporučení 

psychologické poradny vyzněl v tom smyslu, aby dívka školní přípravě 

věnovala denně 15 – 20 minut denně, což by plně postačilo průměrným 

výsledkům. Úsilí! Slovo, které pobyt v ústavu zcela degradoval a 

v jejích očích téměř zesměšnil. Neměla žádnou představu, kam půjde po 

ukončení ZŠ. Nakonec si vybrala obor brusič skla v Třeboni, nikoli 

namátkově. Chtěla uplatnit svoji kreativitu a nadání k uměleckým 
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řemeslům, ale vzhledem k jejím postojům, týkajícím se školní přípravy, 

a tudíž i závěrečným výsledkům ze ZŠ, nebylo možné studium na 

střední uměleckoprůmyslové škole. Tento obor byl tudíž jediným 

umělecky orientovaným, kam mohla být přijata pouze na základě 

ústního pohovoru. Třeboň je sice od naší obce vzdálena jen třicet 

kilometrů, ale autobusová dostupnost je minimální. Představa, že bude 

přes týden žít samostatně mimo rodinu, v níž pro ni byla konečně 

vybudována citová jistota a pevné zázemí, se nejevila nijak 

optimisticky. Později se ukázalo, že zcela oprávněně. Polovinu prvního 

ročníku absolvovala, vzhledem k postojům dnešní mládeže ke vzdělání 

i životu, zcela průměrně se svými vrstevníky. Nedokázala se však sžít 

s jakýmkoli systémem. V rámci obranných mechanismů se začala 

chovat zcela nestandardně. Nedokázala se shodnout s kolektivem dívek, 

s režimem pořádku, volna a povinnosti, který je nutný v takovýchto 

zařízeních nutný, ignorovala pedagogy i vychovatele. Chápali jsme, že 

opět citově strádá, proto jsme ji v týdnu pravidelně navštěvovali I přesto 

došlo k situaci, která měla pro Kristýnu negativní životní dopad. Po 

jedné větší hádce s dívkami, kdy jedné z nich zmizel mobilní telefon, a 

ta následně přivolala policii, dcera utekla oknem z II. patra po 

hromosvodu. Na základě tohoto iracionálního jednání byla dívka 

jednoznačně učena za pachatele trestného činu krádeže. Po dopadení 

byla přemístěna do Diagnostického ústavu v Kostelci nad Orlicí, kde 

žila 5 měsíců – do své plnoletosti. Po propuštění se vrátila do Českých 

Budějovic. S rodinou se přestala stýkat v domnění, že nenašla zastání. 

Teprve později pochopila, jak intenzivně jsme komunikovali se školou, 

sociálními pracovníky i orgány činnými v trestním řízení, abychom ji 

ospravedlnili. Uvědomila si, že i v našem rodinném společenství 

docházelo k nelehkým ekonomickým, vztahovým a výchovným 

situacím, které bylo nutno překonat a neklást odpovědnost za ně a jejich 
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řešení na okolní svět. Že právě tyto problémy a těžkosti stmelují a 

stabilizují nejen celou rodinu, ale každého člena, který v ní žije. To 

vedlo k poznání, že je stejně důležité rozpoznat příčiny negativních 

životních událostí, jako i nutnost jisté dávky ochoty jejich následky 

přijmout a poučit se z nich. Naštěstí Kristýna zpracovala všechny tyto 

zážitky kladně a získala tolik potřebnou míru osobní odolnosti a 

houževnatosti, s níž začala intenzivně svou situaci řešit. Přestože 

nedokončila studium, dokázala se vypracovat až na post vedoucí 

prodeje nábytkového zařízení v místním supermarketu. Zařídila si 

malou domácnost, v níž uplatnila svou kreativitu a nadání k uměleckým 

řemeslům. Nyní je ji 24 let a nutno vyzdvihnout, že přes všechny 

nelehké peripetie svůj život razantně přehodnotila a skutečně morálně 

dospěla. Před rokem si našla nové zaměstnání v sousedním Bavorsku. 

Pracuje jako směnový předák v sekci výstupní kontroly náhradních dílů. 

Během pracovního týdne žije v Pasově a na víkendy dojíždí domů. 

Motivuje ji velmi slušná mzda, hrdost ze zvládnutí nejen cizího jazyka, 

ale především sama sebe.   

 2.3.4.  Marie 

 

Marie je polorodá sestra Lukáše a Kristýny.  Matku mají 

sourozenci společnou, otec byl z druhého matčina manželství. 

Zdůrazňuji: byl – protože po dvou letech zemřel na nevyléčitelnou 

nemoc. Marie si ho téměř vůbec nepamatovala, ale děti se vždy shodly, 

že to byly nejhezčí roky jejich života. Hezký byt, zahrada, psi, pohoda a 

klid. Záhy po smrti druhého manžela matka započala majetkovou 

trestnou činnost. Brzy se znovu provdala za muže o dvaadvacet let 

mladšího a tuto skutečnost již nikde neohlásila. Nadále tedy pobírala 

vdovský i sirotčí důchod a veškeré sociální dávky, spojené s tímto 

stavem. Po odhalení nebyla schopna vzniklý dluh splatit, stejně jako 
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nájemné, inkaso a půjčky. Věnovala se svému velmi mladému 

manželovi a děti začala těžce zanedbávat. Spolu se sourozenci se tedy 

zhruba ve čtyřech letech dostala do ústavu i Marie, opouštěla jej 

v necelých jedenácti. Vypadala jako sedmiletá, ale byla velmi bystrá, 

hezká a snaživá. Deficit fyzický záhy dohnala, inteligenčně se své sestře 

Kristýně nemohla vyrovnat. Co jí nebylo dáno, to doháněla s horlivostí, 

snahou a vytrvalostí. Základní školu končila s vyznamenáním a poté 

velmi dobře absolvovala i integrovanou školu obchodu a služeb – obor 

kadeřník. V tomto oboru pracovala asi rok a později si kvůli lepšímu 

platovému ohodnocení našla práci jako servírka v pizzerii. Nyní je 

vzornou a laskavou maminkou našeho prvního vnoučka Davídka. Její 

partner pracuje jako automechanik, jeho rodiče jsou slušní a milí lidé, 

kteří mají k naší dceři velmi hezký vztah. Marie se stýká s celou naší 

rodinou a stále je největší oporou své sestře Kristýně. Obě dcery se 

distancují od životního stylu svého bratra Lukáše, jelikož jeho osud se 

stal jakýmsi odstrašujícím příkladem pro celý jejich život. Marie žije 

spořádaně, má povědomí o hodnotách, dokáže vést svou malou 

domácnost. Sedm let strávených v motivujícím a funkčním rodinném 

prostředí tedy vyeliminovalo těch jedenáct předchozích. Zážitky 

z frustrujícího prostředí biologické rodiny si už nepamatovala, do 

ústavu přišla jako malá dívenka. Opouštěla jej v období, kdy ještě 

nebyla v  kritickém období puberty. Její integrace do rodiny a 

společnosti tedy neměla tolik zakořeněných negativ z minulosti, jak 

tomu bylo u jejích starších sourozenců.  

2.3.5. Dušan 

 

Dušan, stejně jako jeho sestry, má velmi složitou rodinnou 

anamnézu. Otec, uvedený v jeho rodném listě, však jeho biologickým 

rodičem být nemůže. Odpykává si totiž několikaletý trest za 
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dvojnásobnou úkladnou vraždu. Matka se živí prostitucí, z čehož 

vyplývá, že v případě těchto dětí jsou otcové různí. Před Dušanem jsou 

ještě tři sourozenci, umístění v jiné náhradní rodině, za chlapcem 

dalších 13 dětí. Tři jeho sestry žijí též v naší pěstounské rodině, o 

zbylých sourozencích není nic známo. Předpokládáme, že celkově je 

sourozenců v současné době asi šestnáct, neboť matka uzavřela ještě 

jedno manželství, z něhož je známo také několik dalších dětí. Poté 

zmizela z okresu Česká Lípa, kde se o ní vedly jakési povrchní údaje, 

spojené většinou jen s porody a rozmisťováním dětí po různých 

ústavech. Dušan a jeho sestry k nám přišli před osmi lety z Dětského 

domova v České Lípě. 

 V době, kdy jsme o děti zažádali, bylo chlapci sedm let. Při 

žádosti a přebírání dětí nebyly žádné byrokratické průtahy. Po 

předložení dokladů a psychologických vyšetření jsme si děti odvezli na 

čtrnáctidenní návštěvu, vrátili je zpět a po dvou měsících si je odvezli 

natrvalo.  

Dušan je velmi hezký chlapec. Matka je romské národnosti, o 

biologickém otci nemáme zprávy. Chlapec se narodil s nízkou porodní 

váhou. V době převzetí z DD vykazoval velkou zaostalost. V prostředí 

původní dysfunkční rodiny strávil čtyři roky, tři v ústavu. Tam si 

konečně vštípil základy české řeči a sociálních návyků. V DD 

navštěvoval mateřskou školu. V prostředí jak malé sociální skupiny 

v DD, tak i v MŠ byl pozitivně ovlivněn prostřednictvím interakce se 

skupinou dětí a zaměstnanců. Působením nových zkušenosti, došlo 

k rozvoji kognitivních schopností a jeho osobnostních vlastností. 

Podstatně lepší materiální podmínky ovlivnily i jeho kognitivní vývoj. 

Naprosto odlišné sociokulturní prostředí posílilo i rozvoj verbální 

komunikace a jeho působení usměrnilo chlapcovo chování v rámci 

určitých společenských norem. 
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Děti byly na přechod z ústavního prostředí do rodiny dobře 

připraveny a na novou rodinu se velmi těšily. Při druhé návštěvě nás již 

oslovovaly „mami a tati“ a se sourozenci a novým prostředím se sžily 

poměrně rychle.  

Po příchodu do rodiny, bylo nutné zvážit jeho nástup do první 

třídy ZŠ. Bylo však patrné lehké opoždění intelektového vyspívání, 

vnímání, hrubé i jemné motoriky a též přetrvávala artikulační 

neobratnost a úzká slovní zásoba. Kresba nesla znaky organického 

poškození centrálního nervového systému ve smyslu ADHD. Byla 

oslabená i jeho paměťová složka a sluchové a zrakové rozlišování bylo 

nedokonalé.  Pro tyto nedostatky a celkovou osobnostní nevyzrálost, 

byl Dušanovi navržen odklad školní docházky o jeden rok, aby tyto 

nedostatky mohly být kompenzovány. Po roce se však ukázalo, že 

školně pracovní vyzrálost je stále nízká a proto bylo navrženo 

dodatečné odložení jeho školní docházky, aby se v průběhu 

odkladového roku vyrovnalo vývojové opoždění. Této možnosti jsme 

využili a v dalším školním roce byl Dušan zaškolen v ZŠ Rožnov. Pro 

jeho značné výukové obtíže v 1. Třídě bylo zvažováno jeho přeřazení 

do ZŠ praktické. Z důvodu stěhování však chlapec též přešel po 

předchozí dohodě s ředitelstvím ZŠ Hluboká do jednotřídní ZŠ 

v Kostelci a jeho výuková situace se značně zlepšila.  V domácím 

prostředí se Dušan jevil jako pracovitý, vstřícný a dobrosrdečný 

chlapec. K celé rodině si vytvořil citové pouto, které doposud přetrvává. 

V jeho povaze jsou zakódovány sociokulturní vzorce, typické pro 

sociální vrstvu, z níž pochází: patriarchální vzorec rodiny, tradiční 

podoba mužské a ženské role v rodině, nepreferuje vzdělání. Je nutno 

podotknout, že tyto jeho postoje akceptuji. Tady záměrně používám 

singulár: chlapec se vždy s dotazy a problémy obrací na otce, jehož 

chování a postoje má tendenci napodobovat a přebírat. S názory otce se 
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plně ztotožňuje, jsou pro něj prioritní. Vůči sestrám uplatňuje postoj 

nadřízeného a jeho biologické sestry se s daným stavem plně ztotožňují. 

Nyní je mu tedy 15 let. Chodí do sedmé třídy ZŠ v Týně nad 

Vltavou. Manuálně je velmi zručný, na mladého muže docela pořádný. 

Je chápavý a sám si vyvozuje docela rozumné závěry.  Někdy 

překvapuje až filosofickými úvahami o životě.  Pobytem v ústavu, který 

nebyl materiálně na výši, nemá chybně nastaveny životní priority, které 

by upřednostňovaly „tělo před duchem“. V současné době je uprostřed 

puberty. Musím konstatovat, že v prostředí, ve kterém naše rodina žije, 

nemůže přijít do společnosti asociálů a různých pochybných živlů.  

Nemůžeme jasně předvídat, co se stane, až bude nucen odejít do 

učebního oboru, tedy do prostředí velkého města. Bude tíhnout ke 

společenství, z něhož vzešel, nebo zvítězí jeho prozatím jasné a 

rozumné argumenty a názory? Nedokážeme předpovědět, protože zatím 

nevíme, jak naloží s genetickou výbavou, kterou má pevně 

zakódovanou. Bude to také odraz toho, co jsme do něj po stránce 

morální, citové i etické vložili a snad ještě vložit stihneme. 

2.3.6. Michaela 

 

Michaela je Dušanova polorodá sestra.  Matka je táž jako 

Dušanova. V těhotenství kouřila, pila a stále „pracovala“. Otec je zcela 

jistě hodně tmavé pleti. Michalka je míšenka, čili mulatka. Narodila se 

s velmi nízkou porodní váhou. Je krásná a zajímavá vzhledem a dobrá 

od srdce. Když jsme se s ní seznámili, na rozdíl od Dušana jsme byli 

hned „její“ a nikdy neuvažovala jinak. Dušan občas na matku 

zavzpomínal, Michalka nikdy. Nejen proto, že si ji takřka 

nepamatovala, ale má nás za své. Logicky a srozumitelně dává 

v debatách najevo, že si nikdy žádné jiné rodiče nepřeje. U ní se 

napravovaly jen drobné logopedické vady a jemná motorika. Do školy 
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nastupovala s ročním odkladem, vzhledem k podprůměrné váze i výšce 

a celkové útlé tělesné konstituci. Velmi rychle se naučila číst a psát. 

Jisté obtíže jsou patrny v matematice, respektive v matematické logice. 

V současné době je jí 14 let. Učivo zvládá poměrně lehce, zvláště 

jazyky, humanitní obory, baví ji výtvarná výchova. Ve škole pomáhá 

spolužákům i pedagogům, je členkou školní samosprávy. Má vyhraněné 

názory na život, chce vystudovat střední hotelovou školu.  

V domácnosti si vede zdatně, domácí práce vyhledává a zvládá je 

samostatně. Nejpevnější sourozenecký vztah má s Josefínou.  Patrně 

vlivem pozitivních genetických dispozic ze strany otce, působením 

rodinného i sociokulturního prostředí, identifikací s příkladem matky i 

nejoblíbenější sestry, proces socializace této dívky proběhl hladce.  

Možná se mýlíme, čas ukáže, ale již těch uplynulých osm let naznačilo, 

že ona sama ví,“kam patří“ a patřit tam zcela jednoznačně chce. 

2.3.7. Jana 

 

Jana má stejnou matku s Dušanem a Michaelou. Její porodní váha 

byla též pod hranicí dvou kg, protože matka „pracovala“ i v době 

těhotenství. Matku prakticky nepoznala, asi po čtvrt roce, prožitém 

v dysfunkčním prostředí rodiny, byla přemístěna do kojeneckého ústavu 

a poté do DD v Rumburku. Vzhledově jde o velmi hezkou, štíhlou 

dívku, s vlnitými vlasy a krásnýma očima. 

Jako jediná ze sourozenců se do rodiny netěšila, z podobných 

příčin, jaké jsem popsala v případě Moniky. Z důvodu separační 

úzkosti, se dívka snažila uspokojit potřebu citové vazby na osobu, s níž 

denně přicházela do styku. Tedy svou potřebu citové jistoty přenesla na 

„svoji“ tetu v DD. Jana tedy k rodinnému prostředí zpočátku nijak 

pozitivně neinklinovala přes veškerou snahu celé rodiny. Z důvodu 

stesku po nejbližší osobě, kterou si zafixovala a ztotožnila s matkou, se 
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projevovala úzkostnými stavy a depresemi, které v hraniční situaci 

přecházely do hysterie. Tento stav přetrvával prakticky po celý rok. 

Jana navštěvovala MŠ společně se svými sourozenci, avšak pouze 

dopoledne. Vzhledem k syndromu ADHD měla potíže s odpoledním 

klidem. Její emoční labilita se projevovala i vůči dětem a učitelkám. Po 

přestěhování rodiny, pokračovala v předškolním vzdělávání v MŠ 

v Kostelci. Tam došlo k jistému zklidnění, dětí bylo v jednotřídní 

školce pouze 12, a protože součástí celé  budovy je i Azylový dům pro 

matky s dětmi, cítila se dívka ve společenství stejné sociální vrstvy 

poměrně dobře. Bez odkladu školní docházky nastoupila rovnou do ZŠ 

Kostelec. Jde o inteligentní dívku, takže školní učivo zvládala bez 

problémů. Doma se prakticky nemusela připravovat. Pře skutečnost, že 

domácí prostředí bylo stabilní, ve škole nebyla nepřiměřeně zatěžována, 

čili nebyly zjištěny žádné vnější příčiny, začala se na konci 3.třídy 

pomočovat. Urologické i neurologické vyšetření bylo negativní. Opět 

nastoupily projevy silné agrese, emoční nestability, hraničící s hysterií a 

agresí vůči dětem. Problémy s pomočováním neustaly, ani přes 

pravidelné návštěvy psychiatrické poradny. Po agresivním útoku na 

spolužáky, kdy jednoho z nich pobodala kružítkem, byla odvezena 

do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech u Bechyně. Dle 

předpokladů byla diagnostikována hyperaktivita se sklony k agresi a 

asociálnímu chování. Jejími ošetřujícími lékaři jsme byli poučeni, že 

v jejím případě se jedná pravděpodobně o  sociální depravaci.  To 

znamená, že takový jedinec nedokáže v určitou chvíli zvládat své 

chování a převzít nad ním kontrolu. Navíc pohrdá danými pravidly 

společnosti a nikdy se nenaučí ctít je. Prostě je ignoruje. Nereaguje na 

výtky, nikdy neuzná svou vinu, ani při jasné průkaznosti činu. Vždy 

jsou vinni všichni kolem, zatímco dotyčná osoba se VŽDY cítí jako 

oběť. Půl kořenů takového chování bude geneticky vložených. Jak už 
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jsem u těchto sourozenců dvakrát opakovala, matčiny genetické základy 

můžeme nějak vystopovat. Otcovy nikoli. Zbytek jsou prostě další 

okolnosti, kterými musela Jana projít. Možná jí vyhovovalo ústavní 

zařízení, někde být a přitom nikam nepatřit. Být jaksi volná. V léčebně 

byly Janě předepsány útlumové prostředky, konkrétně Rispera
2
. Od 

návratu z psychiatrie se stala klidnější, soustředěnější, pomočování 

zcela ustalo. Agresivita ustoupila i po vysazení léků. Zůstalo jen 

hyperaktivní chování, které je zvládnutelné i bez útlumových látek.  

V průběhu loňských prázdnin celou rodinu překvapila tím, že bez 

jakýchkoli společenských anomálií absolvovala letní tábor společně se 

svými sourozenci. Stala se pořádnější, veselejší a šťastnější. V jejím 

případě si však netroufám činit jakékoli prognózy do budoucnosti. 

Nezbývá než pokoušet se o pozitivní kontakt, být důslední, avšak s 

porozuměním a citem. Neklást vinu sobě ani jí a trpělivě čekat. 

 
 

2 
Rispera 

 
je přípravek patřící do skupiny léků nazývaných antipsychotika. Používá 

se na léčbu: 

Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které neexistují, věřit věcem, 

které nejsou pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.  

Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, nervózně, entuziasticky nebo 

hyperaktivně. Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného „bipolární porucha“.  

Krátkodobou léčbaü (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovskou 

demencí, které mohou ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné 

postupy (bez použití léčivých přípravků).  

Krátkodobou léčbu (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí 

(starších než 5 let) nebo mladistvých s poruchami chování. 

(Zdroj:Psychoweb.cz [online]. 25.3.2009 [cit. 2011-11-05]. Rispera. Dostupné z 

WWW: <http://www.psychoweb.cz/leky-a-letaky/rispera---pribalovy-letak-ucinky-

nezadouci-ucinky-davkovani/>.) 
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2.3.8.  Nikola 

 

Nikola přišla do rodiny jako poslední ze všech našich dětí. Má 

stejnou matku jako Dušan, Michaela a Jana. Otec musel být bílé barvy 

pleti. Nikola je světlovlasá, světlých očí a zcela bílé pleti. Vzhledem 

k tomu, že matka se zabývala prostitucí a nevázaným životem i v době 

těhotenství, se dívka narodila v 35.týdnu s váhou 900 g. Příčiny jejího 

pozdějšího handicapu vznikly jak v prenatální fázi vývoje plodu 

nedostatkem okysličování mozku tak i ve fázi perinatální, vlivem 

nedonošenosti plodu. V prvním roce dívky, kdy již pobývala 

v kojeneckém ústavu se klinický obraz postižení teprve utvářel a byl 

diagnostikován jako centrální koordinační porucha a centrální tonusová 

porucha.  Teprve později, kolem jednoho roku věku, je postižení 

kvalifikováno jako dětská mozková obrna (dále jen DMO). Pro DMO je 

typické hybné postižení, tělesná neobratnost, zejména v jemné 

motorice, nerovnoměrný vývoj, nesoustředěnost, těkavost, 

nedokonalost vnímání a nedostatečná představivost, výkyvy v duševní 

výkonnosti a opožděný vývoj řeči (Pipeková 2006, str.171). Tyto 

následky v podobě omezené hybnosti dolních končetin si Nikola nese 

dodnes.  

Při převzetí z dětského domova pouze seděla na vozíčku, krátkou 

dobu dokázala lézt po čtyřech. S pomocí rehabilitačních pracovníků, 

kteří s dívenkou pracovali pomocí standardních rehabilitačních metod, 

které jsme se naučili a aplikovali je i doma, se Nikola zhruba po půlroce 

se postavila, chodila však pouze s došlapem na špičky v důsledku 

zkrácených achillových šlach na obou dolních končetinách. Ty jí byly 

v roce 2007 uměle prodlouženy v brněnské dětské nemocnici 

miniinvazivní metodou. Tedy nemá prakticky ani jizvy. Následovalo 

dlouhé rehabilitační a rekonvalescenční období, jehož výsledkem je 
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samostatný pohyb a chůze bez rehabilitačních pomůcek. Ačkoli 

literatura uvádí, že jedním z následků tohoto onemocnění může být i 

opožděný vývoj řeči, u Nikoly se tento negativní následek nemoci 

neprojevil. Neměla žádné logopedické vady, od počátku mluvila 

plynule, souvisle a velmi srozumitelně formulovala. V důsledku LMD, 

která je s touto nemocí spjata, jsme my i odborníci z PPP předpokládali 

více odkladů školní docházky. Tato hypotéza se však nenaplnila a dívka 

do ZŠ nastoupila bez školního odkladu. První třídu však ze zdravotních 

důvodů opakovala v důsledku výše uvedené operace, s tím spojené 

dlouhé rekonvalescence a dvouměsíčního pobytu v Lázních Teplice 

v Čechách.  Při  psychologickém vyšetření jí byla diagnostikována 

LMD také spíše v jen oblasti matematických předpokladů a s tím 

spojených logických úvah a závěrů. To pro nás není důležité. Důležité 

je především to, že její život dostal nový rozměr, obohacený o radost ze 

samostatného pohybu a chůze bez opory. V chůzi již provždy zůstane 

vada, která tkví v poruše centrální nervové soustavy, čili v mozku 

(proto mozková obrna). Tato skutečnost je však již minimální proti 

bezmoci, která mě ovládla při prvním setkání.  Jemná motorika bude 

vždy slabší než u vrstevníků. Co se týče laterality, dívka upřednostňuje 

levou ruku. Všechny úkony jdou proto pomalu a ne zcela plynule. Ale 

se stále větší šikovností a hlavně vůlí to dokázat. Do předškolního 

vzdělávání jsme Nikolu nejprve umístili do střediska pro mentálně a 

tělesně postižené děti v Českých Budějovicích. Velmi kladný přístup a 

příjemné jednání bylo jak ze strany vychovatelů a učitelů, tak ze strany 

zdravotnického personálu. Prostředí zajišťovalo denní rehabilitační 

cvičení, pobyty na masážích a relaxačních koupelích. Naopak velký 

nedostatek jsem viděla v tom, že se průměrně inteligentní dítě začalo 

rovnat dětem s těžkými smyslovými vadami a prostředí jej tudíž ani 

nenutilo stoupat nahoru. Měli jsme obavu, že Nikola ztratí návaznost se 
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zařazením do společenství zdravých dětí a motivaci ke vzdělávání 

v běžné ZŠ. Závěry z kontrolního vyšetření ve SPC nevykazovaly 

odchylky v rozsahu závažnosti opravňujícímu k zařazení do režimu 

speciálního vzdělávání, respektive indikaci docházky do speciální 

zvláštní, ani do speciální praktické školy.  Proto jsme se opět po dohodě 

s ředitelstvím ZŠ Hluboká nad Vltavou a s třídní učitelkou odloučeného 

pracoviště ZŠ v Kostelci rozhodli pro integraci dcerky do této školy. 

V době jejího nástupu školní docházky chodili do stejné školy všichni 

její ostatní sourozenci. Nyní jsou již její sestry i bratr na II. stupni ZŠ 

v Týně nad Vltavou, tudíž je ve čtvrté třídě této jednotřídní „rodinné“ 

školy již sama. Je zde jen devět žáků, tedy velký prostor pro 

individuální přístup pedagožky. Prostředí ji motivuje a táhne nahoru. 

Ona se snaží vyrovnat vrstevníkům a zdravé děti se naopak učí žít 

s dítětem středně těžce handicapovaným.   

V rodině se Nikola projevuje jako hodná, snaživá a houževnatá 

dívenka. Nikdo z členů domácnosti jí nedává najevo, že je dítě 

s handicapem. Naopak, jestliže si někdy posteskne: „Kdybych tak 

mohla být „normální“…“, všichni ji utvrzujeme, že normální je. Jen ji 

trochu zlobí jedna noha. Vždycky jí připomenu náš první dialog ještě na 

půdě dětského domova. Přivezla jsem sebou bundu po sourozencích. 

Omlouvala jsem se, že je to jen taková bundička na „lítání po lese“. 

Přes lítost, která mě v tu chvíli zaplavila, jsem jí naprosto klidně, a v tu 

chvíli již pevně přesvědčená o významu svého sdělení, utvrdila, že 

zcela jistě bude a jednou si na své svatbě dokonce zatancuje. Jsem 

šťastná, že se toto sdělení po čase nejevilo jako nepravdivé. Nikola 

tancuje už teď. Dovádí se sourozenci jako každé jiné dítě a je 

neocenitelnou pomocnicí v domácnosti. Poruchy v hrubé motorice se 

dají kromě didaktických pomůcek stejně účinně kompenzovat 

zametáním, utíráním stolu a hrabáním trávníku. Co se týče jemné 



- 48 - 

 

motoriky – loupání brambor a cibule (průměrně pro osmičlennou 

domácnost) se jeví jako účinná a pro budoucnost velmi prospěšná 

rehabilitační terapie. 

Marie, Monika, Dušan, Michaela, Jana i Nikola - byli 

z nefunkčních rodin odebráni jako velmi malé děti V dětských 

domovech po prvotní diagnostice nastoupili do předškolního 

vzdělávání. Kromě Marie, která k nám přišla již jako žákyně na II. 

stupni ZŠ, v něm pokračovali i po příchodu do naší rodiny. Díky tomu 

se výrazně upevnily jejich sociální návyky a dovednosti v sebeobsluze, 

zdokonalila se jejich hrubá i jemná motorika, zlepšily se emocionální 

projevy i sociální chování, zpřesnily se poznávací schopnosti a výrazně 

nastartoval řečový rozvoj a způsob vyjadřování. Jejich průběh 

socializace byl tedy plynulejší a rovnoměrnější.  Proto se později velmi 

dobře adaptovali v prostředí školy a také v běžném životě. Získali při 

něm tolik potřebné sociální kontakty a ztotožnili se s obvyklými 

společenskými normami. Z kazuistik Lukáše a Kristýny vyplývá, že 

přerušením tohoto vývojového mezníku ztratili určitý stupeň v tomto 

celistvém procesu a následkem toho byl obvyklý průběh v rámci 

mezilidské interakce narušen. Proto se později v mnoha oblastech 

nemohli vyvíjet zcela plynule a uspokojivě a jejich průběh socializace 

byl vážně ohrožen. 
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3. Cíl práce   
 

 

Cíl této práce spočívá především v posouzení významu a předností 

pěstounské péče, zhodnocení celkového trendu vývoje dítěte v kontextu 

rodiny a následně celé společnosti.  Aby daný cíl práce byl exaktně 

hodnotitelný a tento výsledek mohl přinášet informace a určitá sdělení, 

jsou zde použity dvě metody: kazuistika a pozorování. Každé dítě je 

posuzováno individuálně včetně přístupu, který je modifikován nejen 

věkem, ale i mentálním či zdravotním znevýhodněním dítěte. V této 

fázi je třeba se zamyslet nejen nad vlastními zkušenostmi, ale i nad 

možnými riziky. Na základě tohoto zjištění pak můžeme posoudit, zda 

je náhradní rodinná péče tím nejlepším řešením. Nutno dodat, že pro 

dosažení požadovaných výsledků byly použity nejen vlastní poznatky a 

zkušenosti, ale také studium přiložené literatury a především 

závěry odborných vyšetření jednak pedagogicko-psychologické 

poradny, a v případě Nikoly odborným posouzením pracovníků 

speciálně pedagogického centra.  
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4.  Vlastní metodika práce 
 

 

4.1. Úkoly šetření 

 

 

 Úkolem této práce je kvalitativní šetření zkoumaného 

vzorku osmi dětí, svěřených do péče a výchovy náhradní rodiny, na 

základě intenzivního a dlouhodobého kontaktu s těmito dětmi.  Je 

kladen důraz na dosažení validních výsledků, aby závěrem byl získán 

věrný, pravdivý, objektivní a správný obraz s prvky prokazatelnosti. 

Celkově lze tedy konstatovat, že během realizace a vyhodnocování se 

pak jeví hlavním úkolem postihnutí celkového pozitivního trendu 

vývoje dítěte v náhradní rodině. 

 

 

 4.2. Metody šetření  

 

 

V rámci úkolu šetření a vlastní metodiky práce jsem použila dvou 

metod. Kazuistiku - jako hlavní metodu šetření a otevřené pozorování, 

kdy je pořízen záznam o dítěti a náhled kvalifikovaného pozorovatele - 

jako doplňující element. Pro dosažení relevantních výsledků byly 

použity jednak případové studie dětí, vlastní poznatky a zkušenosti, ale 

také zprávy z odborných center, v tomto případě hodnocení a závěrů 

 pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra. 
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4.3. Charakteristika sledovaného souboru   

 

 

4.3.1. Monika  

 

Odborné vyšetření dne 19.1.2004 z pedagogicko-psychologické 

poradny (dále jen PPP), se mělo vyjádřit k vhodnému školnímu 

zařazení. Závěr z tohoto vyšetření zněl, že zaškolení je komplikováno 

mírným opožďováním intelektového vyspívání (snížení intelektových 

schopností na hranici pásma lehké mentální retardace a pásma zjevného 

podprůměru), mírným opožděním ve vývoji řeči, nižší úrovní motorické 

a senzomotorické koordinace, zpomalením rozvoje některých 

percepčních funkcí, nezralou pozorností, zvýšenou dráždivostí, resp. 

emoční labilitou. Následné kontrolní psychologické vyšetření v PPP, 

které bylo realizováno podle plánu ještě před koncem školního roku 

2003/2004 dne 11.6.2004, uvádí, že Monika pečlivým a trpělivým 

přístupem rodičů, kteří brali zřetel na její zájem o přípravu na zahájení 

školní docházky, učinila ve všech oblastech vývojové pokroky. Dívka 

nastoupila do školního vzdělání společně se svou sestrou. Vzhledem 

k problémům, které v průběhu prvního ročníku nastaly, byla dívka opět 

kontrolně vyšetřena. Závěrečná zpráva potvrdila předchozí zjištění o 

opožďování intelektového vyspívání, takže byla v jejím případě 

konstatována nutnost speciálních vzdělávacích potřeb v rozsahu a 

závažnosti opravňující k zařazení do režimu speciálního vzdělávání, 

resp. indikaci docházky do základní školy praktické. Monika byla tedy 

od 2.ročníku takto vzdělávána s tím, že se pouze změnila forma 

zajištění speciálních vzdělávacích potřeb. Následné kontrolní vyšetření 

ze dne 10.6.2009 poté ukázalo na přiměřenost realizovaného zajištění 

speciálních vzdělávacích potřeb v režimu speciálního vzdělávání. 
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Potvrzena byla i zcela bezproblémová intelektová výkonnost 

odpovídající horní hranici pásma mentální retardace a rozvoj školních 

dovedností při základním vzdělávání upraveném pro žáky s lehkým 

mentálním opožděním.  

 Podle výsledků z  kontrolního vyšetření jde v případě Moniky o 

dívku s pečlivě upraveným zevnějškem a s velmi pěkným 

společenským vystupováním. Je velmi dobře školně pracovně, emočně i 

sociálně adaptovaná. Verbální projev je často velmi spontánní, a co do 

rozsahu značný. Aktivní řeč je ale nápadná jednoduchostí gramatické a 

syntaktické stavby a zúženou slovní zásobou. V úkolové situaci Monika 

vzorně spolupracuje, z čehož vychází velmi vysoká výkonová motivace. 

Monika pracuje pečlivě, je důkladná, pracovní tempo je pomalejší. 

Myšlenky se podle psychologa jeví jako převážně konkrétní a málo 

pružné. Podle aktuálního posouzení vývoj jejich intelektových 

schopností celkově odpovídá horní hranici pásma lehké mentální 

retardace. K horní hranici tohoto pásma dosahuje tedy jak verbální, tak 

názorová složka intelektu. Snížení schopností je vyrovnané. Dívka 

dobře čte, její čtení má průměrné tempo a je zvládnuto technicky. 

Čtenému textu rozumí a převypráví jej. Při psaní diktátu se v poradně 

dopouští vlastně výhradně gramatických chyb – je jich hojně, ale pouze 

z důvodu, že diktát obsahuje větší množství gramatických jevů. Pokud 

je ale sledován pouze jeden gramatický jev, lze Moniku velmi snadno 

zacvičit k úspěšnému používání gramatického pravidla. Při počítání 

mechanicky uplatňuje osvojené početní postupy.  

Říčan et al.(2006) doplňují, že tento mírný rozsah syndromu lehké 

mozkové dysfunkce je spojen s odchylkami funkce centrálního 

nervového systému. Dále vysvětlují, že tyto odchylky se mohou 

projevit různými kombinacemi oslabení (poškození) ve vnímání, 

tvoření pojmů, řeči, paměti a v kontrole popudů nebo motoriky. Faktem 
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však zůstává, že tyto odchylky mohou vznikat z genetických variací, 

biochemických nepravidelností, perinatálních poškozeních mozku či 

jiných onemocnění nebo poškození prodělaných v průběhu let, jež jsou 

kritická pro rozvoj a zrání CNS (Říčan et al., 2006).  

Podle Matějčka (1991) se počet dětí s výraznými sociálními a 

školními obtížemi odhaduje na 3-4 % dětské populace. Zdůrazňuje 

však, že správné výchovné vedení může dalekosáhle zmírnit obtíže 

těchto dětí. 

 Dá se říci, že výše uvedené odborné citace jsou v tomto případě 

naplněny. Dívku jsme doma v průběhu jejího vzdělávacího procesu 

individuálně připravovali, a trpělivě jí pomáhali s přípravou na 

vyučování. V souladu se závěry PPP jsme respektovali závěry vyšetření 

a pečlivě zvažovali její případnou integraci v běžné ZŠ. Později jsme 

respektovali nutnost speciálně vzdělávacích potřeb a tím i indikaci 

docházky do speciální školy praktické v Týně nad Vltavou. Dle všech 

očekávání je v této škole premiantkou. Monika je ve škole velmi 

snaživá a chce podávat velmi dobré výkony. Ve škole má klidné 

vystupování, při nezdaru občas reaguje přecitlivěle. Domácí příprava na 

vyučování je vzorná.  

Závěry z výše uvedených psychologických vyšetření poukazují na 

to, že se u Moniky jedná o velmi komplikovanou anamnézu, které se 

v prvních letech života nedostávala odpovídající vývojová stimulace. 

Můžeme tedy s určitostí říct, že tento problém zcela vyřešila rodinná 

péče, která zajistila příznivé podmínky pro rozvoj mentálních funkcí. 

Nesmíme ale přitom zapomenout ani na výchovu, která je vlastně 

rozvíjením rodinné péče a tedy kvalitativním posunem. Na základní 

životní potřeby a důležitost péče spojené s výchovou upozorňuje i 

Matějček (1992, cit. Škovierou, 2007), který uvádí, že se jedná o : 
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 potřebu určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších 

podnětů; 

 potřebu smysluplností světa, určité stálosti, pořádku a smyslu 

v podnětech; 

 potřebu jedinečných sociálních a emocionálních vztahů; 

 potřebu společenského uplatnění a společenské hodnoty; 

 potřebu otevřené budoucnosti a životních perspektiv. 

 

Učení má totiž tu neblahou vlastnost, že s ním nejsme nikdy úplně 

hotovi. Nikdy totiž nemáme absolutní jistotu, že už všechno víme a 

umíme a že si můžeme v klidu odpočinout. Tím chci říct, že i v případě 

Moniky je žádoucí i nadále zajišťovat trpělivou denní přípravu, protože 

po prázdninách nastoupí do učebního oboru, který již nezajišťuje 

speciální vzdělávací potřeby.  

4.3.2.  Lukáš 

 

         Jak již bylo výše zmíněno, Lukáš narozený v roce 1986 pobýval v 

nefunkční rodině až do odebrání pracovníky OSPOD v Praze 5 na 

Smíchově. Předškolní vzdělávání neabsolvoval a po nástupu do ZŠ v 

Praze na Barrandově se obtížně adaptoval. Rodina byla evidentně v  té 

době zcela dysfunkční, ekonomicky a sociálně těžce oslabena,  důvodu, 

že matčino třetí manželství ji zcela "vyčerpalo". Děti chodily nevhodně 

oblečené, atmosféra třídy ve velkoměstě jim to pořádně znechucovala. 

Při pobytu v diagnostickém ústavu a pobytu v DD Nové Strašecí se v 

dobrém finančním prostředí smazaly sociální rozdíly mezi ním a 

ostatními dětmi ve třídě. Naopak - neustálými sponzorskými dary, 

značkovým oblečením a častými pobyty v různých zemích světa, své 

vrstevníky v maloměstské ZŠ a poté učňovském středisku značně 

"převyšoval". Do rodiny vstupoval se smíšenými pocity, pak přišla jistá 
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frustrace ve smyslu jakési "chudoby a odříkání", které v DD neznal. 

Adaptoval se rychle, ale pobyt v rodině jej zcela jistě neuspokojoval 

jistými finančními a morálními omezeními (bylo popsáno výše), proto ji 

po dosažení plnoletosti rychle opustil. 

Zanedbaná péče, neodpovědnost, ale i liknavý a lhostejný přístup 

v raném dětství, zanechalo v životě Lukáše nesmazatelné stopy, lépe 

řečeno následky. Před tímto nebezpečím plynoucím z porušení 

základních předpokladů varují Márová, Matějček a Radvanová (1975) a 

dodávají, že toto nebezpečí může být větší než to pozdější. Podíváme-li 

se totiž na celou situaci z hlediska základních potřeb dítěte, můžeme 

obecně říci, že nespočívá ani tak v celkovém neuspokojení potřeb, tzn. 

v psychické deprivaci, ale spíše v jejich nerovnoměrném nebo jinak 

narušeném uspokojování. Tuto situaci také vysvětlují Matějček et 

al.(2002), kteří dodávají, že dítě má svou minulost a na to bychom 

neměli zapomínat. Samozřejmě, čím mladší je dítě, tím kratší je jeho 

minulost. Ovšem přičteme-li genetické dispozice, průběh těhotenství a 

porodu a také jeho vývoj a výchovu (nezapomínáme však ani na péči) 

až do převzetí náhradní rodinou, je zřejmé, že toho, co si dítě přináší, 

není až tak málo. Skutečnost je ovšem složitější a nesmíme před ní 

zavírat oči, protože to se nevyplácí. O dětech obecně platí, že si 

pamatují více, než dávají najevo. Musíme tedy počítat s tím, doplňují 

Matějček et al. (2002), že děti mají své vzpomínky, zážitky lepší i horší 

i různé nežádoucí návyky. Čím starší dítě, tím víc má vzpomínek, 

různých zážitků, prožilo mnoho utrpení a ponižování, tím více důvěra v 

lidi a ve spravedlnost je narušena. Čím déle strávilo dítě v 

nefunkční rodině, tím víc může mít nežádoucích návyků, hierarchie 

hodnot je vážně narušena. Čím déle pobývalo v ústavním zařízení, tím 

víc postrádá schopnost vyjít z anonymity a zjednodušených vztahů, 

které panují i v dobře vedených domovech. Jeho psychická potřeba mít 
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„své lidi“, mít v rodině pocit bezpečí a sounáležitosti se jeví jako 

oslabená. 

 Vidíme tedy, že takové dítě si do nové rodiny přináší hodně 

špatných zkušeností a je jen na nás, jak se k tomu postavíme. 

V případě Lukáše můžeme říct, že se porozuměním, trpělivostí a 

vzájemným respektem odbouraly nežádoucí návyky (např. kouření) a 

posílila se důvěra, bez které nelze ani dobře pečovat, ani vychovávat. 

Musíme si uvědomit, jak uvádí Matějček (1997), že kromě výchovy je 

tu celá řada činitelů v hmotném i společenském prostředí dítěte, které 

mají velký vliv na jeho vývoj, tzn. podnebí, výživa, bydlení, hluk 

velkoměsta nebo klid venkova, početnost rodiny, zaměstnání rodičů a 

mnoho dalších podmínek. Ty však představují jakousi životní danost, 

kterou dítě přijímá, které se přizpůsobuje, ve které se učí žít, ale která je 

nevede nějak záměrně k předem vytčenému cíli. V našem případě, resp. 

v případě Lukáše se happyend nekonal, protože Lukáš byl takříkajíc 

v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Ovšem ani to není na závadu, 

poněvadž je to další, i když dosti krutá zkušenost v jeho jinak „pestrém“ 

životě. Lukáš se k problému (popsáno výše) postavil čelem, jako chlap 

a to je nejdůležitější, protože rozumět sobě a rozumět „dítěti“, to už je 

totiž první rozhodný krok na dobré cestě. 

4.3.3. Kristýna 

 

Kristýna narozena v roce 1988, podobně jako Lukáš předškolním 

vzděláváním neprošla. Byla od druhé třídy umístěna v dětském domově 

spolu se svými dvěma sourozenci. Od druhé třídy pravidelně 

navštěvovala PPP v Rakovníku, kde ji byla diagnostikována SPU – 

dysortografie
3
. Na základě této diagnózy bylo doporučeno vést Kristýnu 

jako integrovanou.  
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V době, kdy byla prováděna diagnostika, byla již Kristýna se 

svými sourozenci v PP. Ze závěrů poradny bylo patrné, že domácí 

prostředí na ni mělo velmi pozitivní vliv. Viditelné zlepšení nastalo i ve 

škole, v níž už nezažívala šikanu stran oblečení a pomůcek, jak tomu 

bylo v Barrandovské ZŠ. Tomu nasvědčuje i zpráva z pedagogicko-

psychologického vyšetření ze dne 11. 12. 2003, z níž vyplývá tento 

závěr: „Aktuálně se její celkový vývoj rozumových schopností 

pohybuje v pásmu průměru, s nápadnými výkyvy výkonů uvnitř 

verbální a názorové složky. Tyto výkyvy mohou být způsobeny málo 

stimulujícím rodinným prostředím z minulosti. Čtení je velmi vyspělé, 

tempo čtení nadprůměrné a reprodukce čteného textu je bezchybná. 

Tempo přepisu je pomalejší (možná kompenzace SPU). Tempo psaní je 

pomalejší, ale specifická chybovost se zde nevyskytuje, objevuje se 

pouze několik pravopisných chyb. Počítá poměrně rychle a chybuje jen 

zřídka, většinou z nepozornosti. Velmi důležitý je však závěr této 

zprávy, a sice že psychologické vyšetření neodhalilo žádné projevy 

dysortografie. 3  

Pokud se v minulosti vyskytovaly určité formy potíží, v současné 

době jsou dobře kompenzovány. Rodiče dívce pomáhají formou 

pravidelné domácí přípravy do školy a s jejich pomocí Kristýna 

postupně doplňuje mezery ve znalostech. Ve škole doporučuji 

respektovat její pomalejší písařské tempo a při formě psaného zkoušení 

poskytnout dostatečnou dobu na kontrolu. Na základě neustálého 

dialogu o budoucnosti dívky a jejím uplatnění v dalším životě, 

přistoupila Kristýna na zapojení do doučovacích kroužků (zejména 

českého jazyka a matematiky) v odpoledních hodinách ve škole. 
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3 
Dysortografie (z řec. orthos = správný; grafó = píši) se asi v 95 % vyskytuje ve 

spojení s dyslexií. Pro dysortografii platí stejná definice jako pro dyslexii, jen s tím 

rozdílem, že jde o poruchu v pravopisu. Postižena je hlavně schopnost sluchové 

analýzy, fonematický sluch a percepce sluchová vůbec. Vada bývá často provázena 

specifickou vadou řeči, tj. neobratností artikulační a asimilací specifickou. 

Postižený nerozlišuje měkké a tvrdé slabiky di – dy atd., délku samohlásek, není 

schopen rozdělit slovo na slabiky a slabiky v hlásky a naopak. Z toho pak vyplývá 

vynechávání a přidávání písmen a přehazování jejich pořadí ve slově. Obtížné jsou 

hlavně skupiny souhlásek. Písemný projev je někdy až nesrozumitelný. Primární 

příčinou dysortografie může být dysgrafie. Grafický projev je natolik obtížný, že 

odčerpá veškerou pozornost a postižený se pak dopouští mnoha dysortografických 

chyb. 

Dyslexie je porucha projevující se obtížemi při učení čtení běžným výukovým 

postupem, přiměřeným inteligenci a sociokulturní příležitosti. Je podmíněna 

poruchami v základních poznávacích schopnostech (Edelsberger et al., 1984) 

Objektivně lze říct, že Kristýna je vyspělá přiměřeně svému věku. 

Je velmi spontánní a výborně se s ní spolupracuje. Je hodně upovídaná. 

vypráví o svých sourozencích, o nové rodině a evidentně je velmi 

spokojená. V některých projevech je vyzrálá a z jejího projevu jsou 

patrné praktické zkušenosti.“ 

Zelina (1980, cit. Škovierou, 2007) uvádí, že hlavním důsledkem 

množství zvláštností dětí v náhradní výchově spočívá v narušení 

dynamicko-motivačního a regulačního systému osobnosti, konkrétně 

oslabení a opoždění poznávacích aktivit vycházejících z chybějící 

stimulace a podpory poznávacích aktivit v raném dětství.  

4.3.4. Marie 

 

          Marie byla z rodiny odebrána po dosažení třetího roku života. Po 

diagnostice umístěna spolu se sourozenci v DD Nové Strašecí, kde 

absolvovala předškolní i základní vzdělání, v němž pokračovala i v 

rodině. Dobře se adaptovala v prostředí rodiny, její průběh socializace 

ve společenství třídy a poté i střední školy proběhl hladce. Jde o 

veselou, komunikativní dívku, která nevykazuje žádné odchylky ve 

vzdělávání. Díky pobytu v náhradní rodině získala praktické a 

ekonomické zkušenosti o vedení domácnosti a zacházení s financemi. 
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Díky těmto okolnostem dneska úspěšně vede domácnost spolu 

s partnerem a téměř ročním synem. 

4.3.5. Dušan 

 

         Dušan je narozený v roce 1997 a v evidenci PPP je od roku 2004, 

kdy byl umístěn do naší rodiny. Tehdy se PPP vyjadřovala k jeho 

nástupu do školy na základě výsledků psychologického posouzení, 

zrealizovaného ještě v DD Rumburk.  

         Poprvé byl Dušan vyšetřen v PPP v květnu 2005, kdy bylo 

konstatováno lehké opožďování intelektového vyspívání, opoždění ve 

vývoji vnímání, motoriky, řeči a předpokládaly se výukové těžkosti po 

nástupu do 1. třídy ZŠ. Kontrolní vyšetření bylo realizováno až 

z podnětu třídní učitelky v roce 2007, aby byl posouzen aktuální stav. 

Tehdy Dušan docházel do 2. ročníku a při nezbytné individuální péči 

prospíval ve škole dosti dobře. Kontrolní šetření diagnostikovalo 

příznivý rozvoj mentálních funkcí dítěte, to znamená, že vývoj 

intelektových schopností odpovídal zjevnému průměru, čemuž byla 

poplatná úroveň školních dovedností. Nedostatky v rozvinutí vnímání a 

jemné motoriky přetrvávaly, ale příznivým vedením v rodině a 

důslednou přípravou na výuku nebyly tak výrazné jako v minulosti. 

V té době totiž nebylo možné diagnostikovat specifické poruchy učení. 

Z psychologického, ale ani z pedagogického hlediska nebyla změna 

školního zařazení indikována. 

         Až do 5. Ročníku byl Dušan žákem ZŠ Kostelec, kde při 

individuálním přístupu pedagoga a každodenní systematické školní 

přípravě v prostředí náhradní rodiny prospíval průměrně. 

         Vývoj intelektových schopností podle aktuálního posouzení 

odpovídá celkové hranici pásma průměru a pásma mírného průměru. To 

má za následek, že verbální a názorové schopnosti dosahují na dolní 
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hranici pásma mírného průměru. Nevyváženost v rozložení schopností 

je patrná až uvnitř jednotlivých složek intelektu tzn., že úroveň 

některých schopností je nízká, či průměrná, ale některé jsou i velmi 

dobře rozvinuté. Přesvědčivě průměrnou úroveň má například 

schopnost sociálního porozumění a úroveň sociální zralosti, také 

asociační neverbální myšlení, případně schopnost plánování týkající se 

příčiny a následku událostí a jejich syntézy do smysluplného celku. 

Nižší je rozsah krátkodobé slovní paměti i schopnost uspořádat materiál 

čerpaný ze života do smysluplného celku tj. představit si části 

konkrétního předmětu a sestavit je v celek. 

         Úroveň čtenářských dovedností je podprůměrná, stále je čtení 

slabičné a občasně se uchyluje i k  tzv. dvojímu čtení. Hojně při čtení 

chybuje, ale čte s porozuměním. Písařské tempo je v podstatě 

přiměřené, pohotovější je však při přepisování než při psaní podle 

diktátu. Přepisuje bezchybně. Při psaní podle diktátu chybuje hojně, 

nejvíce chyb souvisí s neschopností uplatnit gramatická pravidla. Další 

chyby souvisejí s nižší vyspělostí v oblasti sluchového a zrakového 

vnímání, tzn., že mají specifický charakter. Grafická stránka písemného 

projevu má velmi problematickou úroveň, což souvisí s nevyspělostí 

grafomotorických funkcí a písmo v současné době nabývá 

dysgrafického rázu. Orientační posouzení počtářských dovedností 

ukazuje na potíže s odečítáním víceciferných čísel při zápisu vedle 

sebe.“ 

     Na základě těchto výsledků bylo s chlapcem dále pracováno 

individuálně s dopomocí. Jak bylo výše uvedeno, bylo nutné provést 

další kontrolní vyšetření při přechodu ze ZŠ Kostelec na II. stupeň 

vzdělávání v ZŠ Hlinecká v Týně nad Vltavou. 

          Závěry psychologického vyšetření ze dne 11.6.2010 ukazují na 

příznivý rozvoj mentálních funkcí v čase. Vývoj intelektových 
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schopností podle aktuálního posouzení dosahuje, jak již bylo výše 

zmíněno, na hranici pásma průměru a pásma mírného podprůměru. Přes 

výrazné pokroky však přetrvávají nedostatky v rozvoji sluchového i 

zrakového vnímání, jemné motoriky a jejich integrace a koordinace. 

Mírně nižší je i úroveň rozvoje řeči. Dušan vykazuje podle těchto 

závěrečných výsledků zvýšenou úroveň obecné aktivity, dále 

impulsivní jednání a poruchy v pozornosti. Úroveň čtenářských 

dovedností se výrazně zlepšila, čtení je místy ještě slabičné, ale nejedná 

se o dyslexii. Jeho písmo nabývá v současné době dysgrafického rázu a 

v písemném projevu se manifestuje i specifická dysortografická 

chybovost (viz. pozn. po čarou). Dále je důležité vědět, že s ohledem na 

průměrný intelekt zde nehovoříme přímo o dysortografii. 

 Závěry psychologického vyšetření rovněž uvádí, že není nutná 

žádná indikace k přeřazení do základní školy praktické, poněvadž 

intelektové schopnosti chlapce jsou rozvinuty do celkového průměru. 

V souvislosti s přechodem na plně organizovanou školu došlo k 

celkovému zvýšení školní zátěže. V této souvislosti PPP doporučuje: 

 

 udržovat pravidelnost a řád ve školních aktivitách; 

 těžiště práce přesunout na začátek vyučovací hodiny a dle 

potřeby poskytnout krátké relaxační chvilky i v průběhu 

vyučování; 

 posadit Dušana do první lavice a udržovat s ním častější oční 

kontakt; 

 klidným hlasem dávat stručné a jasné pokyny a přesvědčit se o 

jejich porozumění; 

 zařazovat činnosti, které vyžadují aktivní zapojení a nezadávat 

časově limitované úkoly; 
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 zohledňovat grafomotorické obtíže, tzn. nízkou úroveň úpravy 

v sešitech; 

 podpořit sebevědomí, tzn. dát příležitost ukázat, v čem je 

úspěšný a častěji motivovat pochvalou. 

 

I přestože se zdá výčet těchto omezení a doporučení příliš 

rozsáhlý, myslím si a zároveň doufám, že to společnými silami 

zvládneme. Když budeme i nadále pokračovat v pravidelné domácí 

přípravě na vyučování, úzce spolupracovat s vyučujícími a k tomu 

přidáme pozitivní rodinnou atmosféru, úspěchy se dříve či později 

dostaví. Nyní je Dušan žákem 7. třídy ZŠ vzhledem ke dvěma 

odkladům školní docházky.  

Gabriel a Novák (2008) uvádějí, že po příchodu dítěte, ať již 

z dětských vesniček nebo z DD, lze zhruba rok očekávat pozitivní 

vývojový skok. Poté se tempo vývoje zvolňuje, kolísá, a pokud 

postupuje, jde o postup mnohem pomalejší. Podle Mařany et al. (1973) 

závisí příčiny neprospěchu žáků na základní škole zejména na:   

 

- zdravotním stavu; 

- hodnotách a zvyklostech sociální vrstvy 

- sociokulturní úrovni rodičů 

- genetické výbavě dítěte 

- pedagogickém klimatu školy a didaktické práci 

učitele. 

 

 Kuric et al. (1964) doplňují, že pro učitele je mimořádně důležité 

poznat i individuální zvláštnosti každého žáka, tzn. procesy vnímání, 

pozornosti, paměti, dále rozumové schopnosti, temperament, mravní 

návyky a další. Mnozí učitelé, jak dále dodávají, dělají chyby právě 
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v tom, že na tyto zvláštnosti vůbec nepřihlížejí. V případě našeho syna 

by mohl pomoci asistent pedagoga, který by mu individuálně pomáhal, 

zvláště v hodinách českého jazyka a matematiky. Škola však disponuje 

nízkým rozpočtem, a proto tento požadavek nemůže akceptovat. 

4.3.6. Michaela 

 

          Michaela narozená roku 1998 byla v PPP České Budějovice 

poprvé psychologicky vyšetřena v květnu 2005, tzn. před nástupem 

povinné školní docházky. Byl zjištěn zjevně podprůměrný vývoj 

intelektových schopností a předpokládal se méně odolný centrální 

nervový systém, vzhledem k poměrně komplikované osobní anamnéze. 

Školní připravenost z hlediska rozvoje percepčních funkcí byla na 

průměrné úrovni. Zaškolena byla po ročním odkladu v ZŠ Rožnov. Po 

přestěhování rodiny, navštěvovala spolu se svými sourozenci ZŠ 

v Kostelci, kde prospívala dobře za individuálního přístupu pedagožky. 

V domácím prostředí se Michaela vždy jevila školně velmi snaživě a 

vlastně zcela bez problémů. Další vyšetření proběhlo před přechodem 

z jednotřídní ZŠ s individuálním přístupem na plně organizovanou 

školu. 

         Zpráva PPP z 10. 5. 2010 hodnotí dceru jako velmi pečlivě 

upravenou a pozitivně naladěnou. Dobře navázala verbální komunikaci 

a v úkolové situaci velkou snahu. V aktivní řeči gramaticky vyspěla, 

slovní zásobu má dobrou. Artikulační schopnosti také. Pracovní tempo 

je vyvážené. Provedení figurální kresby odpovídá obsahově i formálně 

věku. Speciálně zaměřené zkoušky vypovídají o jen mírných nejistotách 

ve zrakovém či sluchovém rozlišování. 

         Vývoj intelektových schopností podle aktuálního posouzení 

odpovídá průměru, spíše mírnému nadprůměru, průměrná je i úroveň 

rozvoje verbálních i názorových schopností. Rozložení schopností je 
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méně vyvážené uvnitř verbální složky intelektu než uvnitř názorové 

složky. Nižší se jeví úroveň rozvinutí abstraktního logického myšlení a 

usuzování (má problémy s tvořením pojmů). Schopnost definovat a 

užívat slova, ale i např. schopnost sociálního porozumění a úroveň 

sociální zralosti je přiměřená úrovni jejího věku. Úroveň všeobecných 

znalostí a získaných vědomostí, včetně krátkodobé slovní paměti, 

spadají do pásma vyššího průměru. 

 Úroveň čtenářských dovedností je dobrá (koresponduje 

s intelektovou vyspělostí), čtení je pomalejší, ale plynulé. Porozumění 

čtenému textu je velmi dobré. Písařské tempo je přiměřené, písmo je 

úhledné a dobře čitelné. Michaela nechybuje v poradenském přepise ani 

i v diktátě. Při orientačním posouzení počtářských dovedností počítá 

Michaela pomalu, chybuje ale téměř výhradně pro závady v pozornosti. 

Základní početní postupy ovládá. Početní úsudek je na průměrné 

úrovni. 

 Závěrem lze uvést, že se jedná vývoj intelektových schopností 

spadajících do pásma průměru, až mírného nadprůměru. Úroveň 

základních školních dovedností u Michaely odpovídá intelektovým 

předpokladům. V jejím případě byl přechod z ústavního prostředí do 

náhradní výchovy velkým přínosem v jejím intelektovém růstu. 

Náhradní rodiče, kteří jsou zjevně na vyšší sociokulturní úrovni a 

považují vzdělání za důležité, jsou pro ni motivačním přínosem, který 

se pozitivně odráží na jejích postojích k budoucímu životnímu 

uplatnění. 

 Jak jsem již výše zmínila, u Michaely byl přechod na II. stupeň 

spojen s nejmenšími obavami se zvládnutím učiva. Vzhledem ke snaze 

dcery uspět v budoucím životě jí systematická každodenní školní 

příprava nečiní žádné problémy. Dle doporučení psycholožky dívka 

sama nadále pokračuje v takto zavedené pravidelné domácí přípravě na 
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vyučování, tzn., učí se pravidelně, zapojuje více smyslových modalit, 

učí se nahlas, využívá učebních pomůcek a učivo cyklicky opakuje. 

Stručně řečeno, má již vytvořený učební řád. Michaela je v současné 

době žákyní 7. třídy ZŠ v Týně nad Vltavou, kde patří mezi nejlepší a 

nejoblíbenější žákyně. Za dceřinými postoji nejen vůči vzdělání, ale 

obecně k životu vidíme i pozitivní působení výchovy v náhradní rodině. 

4.3.7. Jana 

 

         Jana je narozená roku 1999. Poprvé byla v PPP vyšetřována 11. 6. 

2009 na naší žádost.  Hlavním důvodem bylo posouzení schopnosti 

s ohledem na školní perspektivu. Stejně jako sourozenci docházela 

Janička na I. stupni do jednotřídní školy v Kostelci. Stejně jako u 

Moniky, Dušana i Michaely poskytovala paní učitelka i Janě 

individuální péči a ta až do 5. třídy prospívala dobře (průměrné 

hodnocení na vysvědčení). Pro Janu jsou však typické výkyvy 

v chování, ale i v úrovni školní motivace a tudíž v celém školním 

výkonu. Domácí úkoly dokáže vypracovat i samostatně. Jana je 

sledována dětským psychiatrem. 

 Výsledky z psychologického vyšetření z dubna roku 2011 jsou 

následující: „ Jana dokáže kontakt navázat rychle, ochotně 

spolupracuje, trvale je zjevně emočně laděná, její vystupování je mírné, 

chová se klidně a je sociálně podřídivá. Její slovní projev je málo 

spontánní, hovoří málo, ale odpovídá na otázky. Aktivní řeč je 

gramaticky i syntakticky méně vyspělá a disponuje užší slovní zásobou. 

Pracovní tempo je v úkolové situaci nevyvážené a často velmi rychlé. 

 Kresba postavy je jednoduše a čistě provedena. Kresebná 

nápodoba složitého grafického schématu svým provedením ukazuje na 

nižší úroveň zrakového vnímání ve spojení s jemnou motorikou. Dobře 

zvládnutelná je sluchová syntéza i analýza. 
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 Vývoj intelektových schopností podle aktuálního posouzení 

odpovídá celkově pásmu průměru. Neochota v odpovědích na 

všeobecné znalosti a získané vědomosti. Neochota k úsudku. Početní 

úsudek dobrý, schopnosti sčítat zpaměti také. Podprůměrnou se jeví 

úroveň plánování, týkající se příčiny a následku událostí a jejich 

syntézy do smysluplného celku. Průměrná je i schopnost uplatnit 

v prostorových svazích logiku a uvažování. 

Čtení je z hlediska rychlosti průměrné. Občasně při čtení slabikuje, 

výjimečně užívá techniku tzv. dvojího čtení, chybuje odhady slov. 

Porozumění čtenému textu je  útržkovité. 

Písařské tempo je rychlé, grafická stránka písemného projevu má 

průměrnou úroveň, jen tvary některých písmen jsou nedokonalé. 

Nedokáže správně spojit písmenka „o“, „b“ a „v“ s dalším písmenem. 

Při přepisování chybuje vynechávkami písmen, při psaní diktátu 

nehodlá uplatňovat pravopisná pravidla. 

Orientační posouzení počtářských dovedností ukazuje částečné 

zvládnutí učiva probíraného v 5. a 6. ročníku. 

Závěrem z tohoto vyšetření lze tedy konstatovat, že se jedná, jak 

už bylo výše zmíněno, o komplikovanou anamnézu, která zahrnuje i 

nedostatky ve vývojové stimulaci v časných letech života. Zvláštnosti i 

neurotické projevy v chování jsou řešeny spoluprací rodiny s odborníky 

dětské psychiatrie. Jana je emočně nestabilní, liknavá, drzá a snaží se 

vymanipulovat z dané situace předstíranou lhostejností. 

Charakteristické jsou u ní výkyvy nálad. Konstatuje se rovněž aktuálně 

průměrný vývoj intelektových schopností, avšak nižší úroveň rozvoje 

v oblasti řečových funkcí a vnímání i percepčně motorických funkcí. 

Procesy učení jsou negativně ovlivňovány i výkyvy v motivaci a 

v kvalitě pracovních charakteristik, což určují její osobnostní vlastnosti.   
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Z hlediska její emoční lability a častých afektivních poruch 

chování, lze na tomto místě konstatovat, že jde o poruchu sociální 

přizpůsobivosti, vzniklou genetickými předpoklady v kombinaci 

s citovou deprivací a nedostatkem citových podnětů v raném dětství. 

V kombinaci s ADHD, jehož charakteristickým znakem je 

nerovnoměrný vývoj, se vše následně odráží i v nízké schopnosti 

sebekontroly, poruchami pozornosti, psychomotorickým neklidem a 

často nepřiměřeným impulzivním jednáním. 

4.3.8.  Nikola 

 

Nikola se narodila v roce 2001. Byla jí diagnostikována DMO 

(dětská mozková obrna) – diparetická forma, jejíž následky a léčba jsou 

popsány výše. Dne 10.12.2009 byla psychologicky vyšetřena v PPP 

v Českých Budějovicích. Nikolka nyní navštěvuje 4. třídu ZŠ, první 

ročník opakovala ze zdravotních důvodů. V průběhu vyučování se 

uplatňuje individuální vedení, což má pozitivní vliv nejen na její 

úspěchy, ale také na odhalení dalších poruch či potíží. Tímto se také 

objevily například problémy specifického charakteru při nácviku čtení a 

v písemném projevu. 

Závěry psychologického vyšetření v PPP v Českých Budějovicích, 

ze dne 18. 6. 2009 poukazují na vývoj intelektových schopností, kterým 

odpovídá pásmo zjevného podprůměru, v oblasti verbální i názorové. 

Velmi dobrá je adaptabilita v sociální oblasti. Nižší úroveň zrakového 

vnímání, percepčně - motorické potíže. Nízká úroveň grafomotoriky,  

susp. vývoj k dysgrafii. 

Z hlediska vyhlášky č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, tudíž lze konstatovat, 

že se jedná:   
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 o takový druh a charakter postižení, který by 

opravňoval k zařazení do speciální školy pro 

tělesně postižené; 

 o individuální integraci tělesně postiženého 

děvčátka v běžné ZŠ, kde by měla pracovat s 

asistencí pedagoga; 

 o individuální vedení, které je nezbytné 

v hodinách Čj 

 

Rodiče vzorně spolupracují jak s naším pracovištěm, tak i se 

školou. Dívka se denně připravuje na výuku pod dohledem rodičů 

pečlivě, avšak s přihlédnutím k její rychlé unavitelnosti přiměřeně. 

Pedagožka citlivě vnímá její fyzický i psychický handicap a v tomto 

ohledu dívku nezatěžuje nad její možnosti. Nikola je třídním 

kolektivem přijímána kladně, vzhledem k její komunikativnosti a 

přátelské povaze. 

Následná kontrola ve SPC proběhne až v souvislosti s přestupem 

Nikoly na II. stupeň ZŠ. 

Z hlediska obce jsou děti z této pěstounské rodiny přijímány jako 

veselé a hodné. Vzhledem k tomu, že v obci jsou už převážně starší 

občané v důchodovém věku, hodnotí jejich přítomnost velmi kladně. 

Děti jsou ochotny kdykoli pomoci v drobných službách (pomoc při 

parkové úpravě, čištění koupaliště, pomoc při sběru spadaného ovoce, 

či natírání plotu). Ochotně a rády se zapojují do různých místních 

tradičních oslav, nejen jako jejich pasivní diváci, ale vždy jako jejich 

spolutvůrci, čili účinkující, ať již se jedná o Živý Betlém, Tříkrálový 

průvod, Masopustní rej, kulturní program při oslavách MDŽ, 

Velikonoční koledování, pálení čarodějnic, stavění májky, posvícení a 
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lampionový průvod). Rodiče je v tom podporují vymýšlením masek, 

kostýmů a náplně programu. 

Z vyjádření měst Hluboké nad Vltavou a Český Krumlov je 

vysoce hodnoceno jejich pravidelné účinkování při Slavnostech 

hlubockého vinobraní a Slavnostech pětilisté růže, kteréžto oslavy 

probíhají v dobových kostýmech. Tyto rodina je nejen vypůjčuje, ale i 

pořizuje a společně s dětmi šije a zdobí. 

Z hlediska zájmových činností jsou děti hodnoceny jako 

poslušné, podřídivé a nekonfliktní. Ve sportech mají smysl pro fair play 

a v kroužcích se prezentují kreativitou a manuální zručností. 

V každoročním hokejovém turnaji poráží jejich „pětka“ všechny další 

oddíly. Nikola se v těchto případech účastní jako rozhodčí a následně 

předává medaile. 

Z vyjádření hlavního vedoucího tábora v Kadově, kam se děti 

každoročně nadšeně vrací, se mu jeví jako nekonfliktní, praktické, 

nápadité a velmi manuálně zručné. Ztotožňuje se s jejich smyslem pro 

humor a nadsázku. Jsou aktéry různých her a táborových akcí, včetně 

nočních stezek odvahy a výroby totemů. Dle jeho názoru je vidět, že jde 

o děti, které život „prakticky“ žijí a nekonzumují jej jen přes televizní 

obrazovku a počítačový display.    

 

 

4.4. Interpretace výsledného šetření   

 

 

 Výsledky této práce slouží jako fundovaný podklad pro analýzu a 

vyhodnocení naši práci s přijatými dětmi, jejich současnou situaci a 

případnou prognózu vývoje v budoucnosti.   
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V závěrečném shrnutí musím tedy konstatovat, že Lukáš, Kristýna 

a Marie měli vzhledem k ostatním velký handicap – zkostnatělý 

byrokratický porevoluční systém. Proti všem pozitivům a kladným 

vlastnostem hrál ČAS. Do ústavního zařízení přišli jako malé děti. 

Odcházeli jako mladí lidé na prahu dospělosti, s již vyhraněnými 

názory na svět a hmotné statky. Od narození si každý z nich nesl určité 

genetické vybavení, které je jakousi polovinou budoucího úspěchu, či 

neúspěchu v životě. Ovšem s touto genetickou základnou je později 

nutné pracovat, a to na všech úrovních. Stupínek, který jim dlouhých 

osm let jejich cesty chyběl, byla rodina. Její prostředí a priority.  

V ústavech – ale nejen v nich – se v současné době často výchova 

zaměňuje s dobrým materiálním zabezpečením. Podstata lidství se 

vytrácí. Jsem ráda, že faktor času se u dětí svěřených do ústavní 

výchovy poslední dobou bere více na vědomí. Všechny složky začínají 

pracovat rychle a koordinovaně, protože si tyto chyby a jejich důsledky 

začínají také uvědomovat. Co se týče našich dětí, které již vykročily do 

života: přeji Lukášovi, aby se jeho osud vrátil do normálu.  Aby se zase 

našel, protože teď už to musí zvládnout sám. Samozřejmě, že se svými 

problémy může přijít, probrat je, najít útěchu, ale východiska musí 

hledat jen on. Kristýna se vzpamatovala a poučila právě z nevalné 

životní situace svého sourozence. Marie se poprala s minulostí a vzala 

svůj život pevně do rukou jako dobrá partnerka, skvělá máma, sestra a 

dcera. Z pětice mladších dětí, které doma zbývají, má určitou šanci 

Monika. Neočekáváme, že z ní bude studentka – myslitelka. Ale najde-

li si jednou slušného partnera, povede průměrný rodinný život. Pobyt 

v biologické rodině a poté v ústavu ji nestihl nijak zvlášť negativně 

ovlivnit.  U nás si vštípila základní model funkční rodiny. U Dušana 

budou rozhodující příští dva roky. Odejde ze základní školy do 

učebního oboru, čili do „velkého světa“ krajského města. Bude nadále 
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upřednostňovat námi vštěpované životní priority, nebo si z komunity 

sobě rovných, nebo etnicky spřízněných přátel a spolužáků vyeliminuje 

jejich většinou nevalné životní postoje. To, jak si vybere, bude mít na 

jeho další život zcela zásadní vliv.  Obavy o Michaelu se zatím jeví jako 

liché. Nerada bych se mýlila, ale ona má již své vyhraněné názory na 

život a rodinu, nechce si přidělávat problémy, které je posléze nutno 

řešit a zodpovídat se za ně. Myslím, že se bude snažit žít poklidně a bez 

stresů z následků za činy, vymykající se pravidlům. U Jany bude 

problematické vše vzhledem k jejímu genetickému základu.  Poslední 

z dětí – Nikola – má určitě šanci. Její život obohatil pohyb bez 

rehabilitačních pomůcek. Je soběstačná a základní dovednosti potřebné 

pro život zvládá samostatně. Zcela jistě však bude pro život potřebovat 

asistenta. Budeme jí ho oba nahrazovat tak dlouho, jak to bude 

potřebovat, a hlavně, než si pro život vybere toho svého „asistenta“. 

Věříme, že to bude ten nejlepší, jakého si zaslouží.  

Souhrn všech poznatků jak nastudovaných, tak i v praxi osobně 

prožitých je zaznamenán v tabulkách č.1 a č.2 (viz. níže), vyjadřující 

počet všech dětí přijatých do naší rodiny, jejich věk, délka pobytu 

v biologické rodině (byť i nefunkční), délka pobytu v ústavní péči a 

posléze i v naší rodině. Základní údaje o biologických rodičích – pokud 

jsou známy. Procentuálně jsem se pokusila vyjádřit úspěšnost výchovy 

v NRP a tedy prospěšnost pěstounských rodin. Byť i na tak malém 

vzorku jako je naše rodinná buňka. 

 

Tabulka č.1 uvádí základní charakteristiku sledovaného souboru, který 

představuje 8 dětí v  PP. Sledovanými ukazateli jsou zde věk, délka 

pobytu v biologické rodině, délka pobytu v ústavní péči, délka pobytu 

v PP a věk při příchodu do PP. 
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Tabulka č.1   Charakteristika sledovaného souboru 
 

sledované ukazatele 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

věk 15 26 24 22 15 14 13 11 

délka pobytu v biologické rodině 1,5 8 6 4 4         3 0,25 0 

délka pobytu v ústavní péči 1,5 8 8 8 3 3 4,75 4 

délka pobytu v PP 12 2 4 6 8 8 8 7 

věk při příchodu do PP 3 16 14 12 7 6 5 4 

 

 

Poznámky: 1. Monika, 2. Lukáš, 3. Kristýna, 4. Marie, 5. Dušan, 6. 

Michaela, 7. Jana, 8. Nikola 

 

Tabulka č. 2 i,nformuje o celkovém přehledu základních údajů všech 

dětí. Sledovanými ukazateli jsou zde věkový průměr, průměrná délka 

pobytu v biologické rodině, a též průměrná délka pobytu v ústavní péči.  

 

 

Tabulka č. 2  Přehled základních údajů sledovaného souboru 
 

sledované ukazatele absolutní četnost relativní četnost 

počet dětí celkem 8  

z toho chlapců 

             dívek 
2 25 % 

6 75 % 

  rozptyl 

věkový průměr 

 
17,5 31,7 

průměrná délka pobytu  

v biologické rodině 
3,3 7,7 

průměrná délka pobytu 

 v ústavní péči 
5,1 6,9 

průměrná délka pobytu v PP 6,9 8,9 

průměrný věk při příchodu do PP 8,4 24,3 
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5. Závěr 
 

 

Závěrem této práce bych chtěla zdůraznit, že přes všechna úskalí, 

které náhradní rodinná výchova přináší, svého rozhodnutí nelitujeme. 

Dali jsme šanci osmi dětem, z nichž, zdá se, šest ji využije. Máme tedy 

80ti procentní rodičovsko-vychovatelskou úspěšnost. Získali jsme 

mnoho zkušeností, ale zároveň i více lásky než ostatní rodiče. Zůstane 

v nás i v našich dětech v podobě slušnosti, šlechetnosti a tolerance. 

Vím, že to nejsou základní priority současné společnosti, ale v naší 

rodině JSOU upřednostňovány před těmi, které nemají trvalou hodnotu.  

Tato práce se opírá o mnoho pramenů literatury. Především však o 

publikaci Dilemata náhradní rodinné výchovy, jejím autorem je  PhDr. 

Albín Škoviera, pracovník Diagnostického centra Bratislava-Trnávka, 

který též přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského 

v Bratislavě, V této publikaci srovnává rozdíly v chápání náhradní 

výchovy v Čechách a na Slovensku a pozitivní a negativní momenty 

z tohoto profesionálního oboru. V jeho díle je mnoho zažité praxe, 

přesných a srozumitelných formulací a především lidských myšlenek, 

s nimiž se plně ztotožňuji a měla jsem možnost je osobně s ním 

prokonzultovat.  Několik z nich si dovolím ocitovat: „Ani dvě vysoké 

školy neudělají z člověka rodiče. Ani náhradního. Znám několik dětí, 

jejich rodiče jsou kvalifikovaní odborníci – psychologové, učitelé, 

lékaři… Hrůza!“ „ Když se zeptáte tří odborníků, jak řešit výchovný 

problém, dostanete čtyři teoreticky zdůvodněná řešení. Když však chybí 

zdravý selský rozum a vztah, odbornost nepomůže.“ „Toho, kdo nebyl 

vychovaný z domova, žádná škola vychovávat nenaučí.“ Náhradní 

rodičovství je ovšem natolik vážná věc, že ho nemůžeme svěřit úplným 

amatérům. Mnohé náhradní rodiny tak selhávají. Proč? Protože nestačí 

jen chtít, ale musí se i vědět. Potencionální náhradní rodič si vytvoří 
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iluze o dítěti a těm potom věří. Odborná příprava je prevencí před 

zklamáním z nenaplněných snů.“ „Když náhradní rodič nerozumí tomu, 

co dítě prožívá, může – navzdory dobré vůli - dítěti velmi ublížit. 

Vzdělání mu pomůže k tomu, že lépe porozumí adaptačním a vývojovým 

problémům dítěte (Škoviera, 2007, s.61).“ 

Gabriel a Novák (2008) dodávají, že za zcela nesmyslné je 

považovat i občas se objevující tvrzení: „za osvojitele se tito lidé 

nehodí, ale pěstouny by být mohli.“ Mají pravdu, vždyť toto tvrzení 

pěstouny přímo degraduje, a přitom vzít si dítě do pěstounské péče chce 

kus odvahy a otevřenou náruč. Ne každý je totiž ochoten se smířit s tím, 

že je pouhým vychovatelem dítěte, že musí komunikovat 

s biologickými rodiči dítěte, že dítě si s sebou nese do nové rodiny i 

svou minulost. Málokterý zájemce o pěstounskou péči totiž přijme 

například sourozeneckou skupinu, dítě jiného etnika, dítě sociálně a 

mentálně opožděné. Tato skutečnost je důkazem toho, že „pěstounský 

potenciál“ naší populace není zdaleka vyčerpán, protože dobrých 

pěstounů nebude nikdy dost.  

Na závěr snad jen „Desatero rad“ (od Sdružení pěstounských 

rodin, cit. Zezulovou, 2006) pro zájemce o náhradní rodinnou péči: 

 

1. Nebojte se zbytečných překážek. 

2. Zamyslete se nad svými předpoklady. 

3. Ujasněte si představy o dítěti. 

4. Nepodléhejte stereotypním představám. 

5. Informujte se, jakou formu náhradní rodinné péče lze 

zvolit. 

6. Navštivte pověřený obecní úřad nebo magistrát. 

7. Nepodceňujte přípravu. 

8. Vzdělávejte se. 
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9. Nezakrývejte dítěti jeho pravý původ. 

10. Neizolujte se, kontaktujte odborníky. 

 

 

 

 

 

 

 

Protože „DOMOV je místo, odkud tě nevyhodí, ani když jsi něco 

provedl.“ 

                                                                                       (Zezulová, 2006) 
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8. Přílohy 
 

 

8.1. Právní úprava v otázce náhradní rodinné péče (NRP) 

 

8.1.1. Historie právní úpravy NRP v ČR od roku 1918 

  

Po vzniku samostatného československého státu v r. 1918 platilo 

stále na základě tzv. recepční normy č.11/1918 Sb. na území českých 

zemí právo rakouské. Nejrozšířenější formou náhradní výchovy byly 

v té době různé alternativy pěstounství. Otázky NRP, jak uvádějí 

Novotná a Průšová (2010) upravovalo rodinné právo, jako součást 

občanského práva, upravené rakouským všeobecným občanským 

zákoníkem.  

Tento stav trval až do roku 1928, kdy byl přijat zákon č. 56/1928 

Sb. o osvojení, účinný od 16. 4. 1928 do 31. 12. 1949. Tyto právní 

předpisy hovořily o osvojení jako o poměru nápodobném mezi rodiči a 

dětmi, přičemž bylo možné osvojit i osobu zletilou. Osvojit neboli 

přijmout za vlastní mohla však pouze osoba (osoby), která sama neměla 

vlastní manželské děti. Osvojení podle zákona č. 56/1928 Sb. bylo 

založeno na smluvním principu a jeho hlavním účelem nebylo zajištění 

výchovy dítěte, ale spíše zajištění přechodu majetku. Osvojení tak 

vznikalo na základě smlouvy o osvojení, která musela být schválena 

soudem. Smlouva o osvojení měla formu veřejné listiny, notářsky nebo 

soudně ověřené, která neměla být jakkoli časově podmíněna. Smlouva 

nabývala účinnosti dnem jejího schválení poručenským soudem nebo 

okresním soudem osvojitele (Novotná a Průšová, 2010). 

Koncem roku 1949 byl přijat zákon č. 265/1949 Sb., o právu 

rodinném, který sice odrážel tehdejší dobu, ale nepřinesl žádný určitý 
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pozitivní posun v procesu osvojení. Tento zákon také neobsahoval 

nejnižší věkovou hranici pro osvojitele a neurčoval věkový rozdíl, jaký 

by měl být respektován mezi osvojencem a osvojitelem.  

Osvojení vznikalo na základě návrhu osvojitele rozhodnutím soudu 

a dítě si mohlo se souhlasem osvojitele k nově nabytému příjmení po 

osvojiteli připojit svoje dosavadní příjmení. Tady je důležité upozornit 

na skutečnost, že ani podle tohoto zákona nepřecházela na osvojitele 

automaticky vyživovací povinnost vůči osvojenci. Pokud osvojitel 

nemohl vyživovací povinnosti dostát, musela vyživovací povinnost 

plnit nadále původní rodina. Zrušit osvojení mohl soud na návrh 

osvojence nebo osvojitele, avšak pouze ze závažných důvodů a též 

jejich dohodou za předpokladu, že osvojenec dosáhl zletilosti (viz. 

Tamtéž). V roce 1950 nastala další velká změna, neboť bylo zrušeno 

pěstounství, které mělo v té době ideologický charakter znamenající 

změnu směrem k institucionalismu. Toto zrušení mělo za následek to, 

že většina dětí, které do té doby žily u pěstounů, přešla do dětských 

domovů. Tzv. „klasické“ pěstounství bylo obnoveno až v roce 1973.  

V roce 1958 byl přijat zákon č. 15/1958 Sb., o změně předpisů o 

osvojení, který novelizoval zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném a 

též zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních 

(občanský soudní řád). Novela upravila tzv. nezrušitelné osvojení, 

stanovila, že příbuzenský vztah mezi osvojencem a osvojitelem vznikne 

zápisem osvojitele do matriky namísto původních rodičů osvojence, 

zpřesnila a zpřísnila podmínky vzniku osvojení, včetně vyživovací 

povinnosti osvojence vůči původní rodině. Ta podle této novely 

osvojením zanikla a rodiče osvojence ztráceli nárok se, se svým dítětem 

stýkat. Stále však zůstala zachována vyživovací povinnost původní 

rodiny v případech, kdy osvojitel nebyl schopen vyživovací povinnosti 

vůči osvojenci dostát (viz. Tamtéž). 



- 84 - 

 

V důsledku přijetí nové ústavy v roce 1960 došlo k rozsáhlým a 

zásadním změnám v právním řádu a tedy i ke změnám v právu 

rodinném. Koncem, roku 1963 byl přijat nový zákon č. 94/1963 Sb., o 

rodině, účinný od 1. 4. 1964, který po několika novelách platí dodnes 

(viz. Tamtéž). 

8.1.2. Současná situace právní úpravy NRP 

 

K zásadním změnám v právní úpravě osvojení došlo tedy nejen 

novým zákonem o rodině (č. 94/1963 Sb.), ale též novelou zákona o 

rodině č. 91/1998 Sb., jež nabyla účinnosti 1. 8. 1998. 

Novelou sice nedošlo ke změnám v principech, na kterých je 

osvojení postaveno, ale ke zpřesnění některých zásadních otázek, 

procesních postupů a také k promítnutí mezinárodních smluv. Nově se 

do zákona o rodině zavedl souhlas rodiče, i když je nezletilý, což 

předchozí zákon o rodině neupravoval a tato otázka se řešila pouze 

výkladem. Ustanovení o nezájmu rodičů o dítě novela upravila tak, že 

pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte jeho rodiče, není 

třeba jejich souhlasu, jestliže: 

 

- po dobu nejméně 6 měsíců neprojevovali o dítě opravdový 

zájem 

- po dobu nejméně 2 měsíců po narození dítěte neprojevili 

zájem o dítě, ačkoli jim v projevení zájmu nebránila 

závažná překážka. 

 

Novotná a Průšová (2010) uvádějí, že nově bylo přijato také 

ustanovení, které určuje, že souhlas rodiče s osvojením může být dán 

nejdříve 6 týdnů po narození dítěte. Tento odklad možnosti vyslovit 

souhlas s osvojením hned po narození dítěte má oporu v Evropské 
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úmluvě o osvojení dětí z roku 1967, kterou Česká republika ratifikovala 

v roce 2000. 

Pozitivně ve vztahu k osvojovanému dítěti, ale i k budoucím 

osvojitelům působí další ustanovení, které umožňuje odvolat souhlas 

s osvojením jen do doby, než je dítě umístěno na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu do péče budoucích osvojitelů. Nově byla založena 

kompetence orgánů sociálně-právní ochrany dětí rozhodovat o svěření 

dítěte do péče budoucích osvojitelů v případech, kdy je dítě v ústavu 

z rozhodnutí soudu nebo z vůle rodičů. Tím se odstranila nejednotnost 

v tomto procesu, kdy do 31. 7. 1998 svěřoval dítě s nařízenou ústavní 

výchovou do péče budoucích osvojitelů soud, v ostatních případech kdy 

bylo dítě v ústavu, vedoucí tohoto ústavu po dohodě s okresním 

úřadem. 

Nová je také úprava, že soud nerozhodne o osvojení, je-li zahájeno 

řízení o určení otcovství na návrh muže, který tvrdí, že je otcem 

osvojovaného dítěte, a to až do doby, než takové řízení skončí, resp. 

rozhodnutí soudu nabude právní moci. 

Novelizovaná právní úprava zákona o rodině je pak úzce propojena se 

zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který 

podrobně upravuje zprostředkování osvojení a PP a spolupráce institucí, 

které při zprostředkování a rozhodování o osvojení působí (viz. tamtéž). 

Bubleová a Benešová (2001) informují o tom, že PP je upravena 

v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů, 

v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (ustanovení o 

zprostředkování PP, o zřízení pro výkon PP), v zákoně č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře (dávky pěstounské péče) a v právních 

předpisech o sociálním zabezpečení (nemocenské a důchodové pojištění 

pěstounů).  
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Zde je nutno upozornit na skutečnost, že výše zmiňovaný zákon 

č.94/1963 Sb., o rodině zcela nahradily zákony č. 210/1998 Sb., o 

rodině a č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se mimo 

jiné též o změny týkající se různých forem NRP. 

Závěrem k právní úpravě týkající se NRP zbývá ještě otázka 

mezinárodního osvojení, která je upravena „Úmluvou o ochraně dětí a 

spolupráci při mezinárodním osvojení“, jež vydala a přijala Haagská 

konference mezinárodního práva soukromého 29. 5. 1993. V České 

republice vstoupila tato úmluva v platnost 1. 6. 2000 a spolu se 

zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, umožňuje 

osvojení dětí do ciziny a z ciziny. 

Bubleová a Benešová (2001) doplňují, že Haagská úmluva jasně 

stanovuje postup při osvojování dítěte do zahraničí, určuje povinnosti a 

kompetence jednotlivých institucí, definuje právo dítěte na přednostní 

osvojení v zemi svého původu, zaručuje biologickým rodičům 

anonymitu a zásadně vylučuje jakékoliv zisky z adopcí. Zároveň 

nařizuje signatářským státům, aby na svém území určily jeden ústřední 

orgán, který bude za osvojení dětí do zahraničí odpovědný. 

V České republice tuto funkci zprostředkovatele plní nově zřízený 

„Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ v Brně. 

 

8.2. Pěstounská péče (PP) 

 

 

PP je státem garantovaná forma NRP, která zajišťuje dostatečně hmotné 

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

Bubleová a Benešová (2001) dále objasňují, že dítě může být svěřeno 
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do PP fyzické osobě nebo do společné PP manželů a dodávají, že 

jedinou hmotně právní podmínkou je zájem dítěte. 

Vávrová a Bubleová (2006) citují zákon o rodině a uvádějí, že pěstoun 

při péči o dítě vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Nemá 

vyživovací povinnosti k dítěti. Právo zastupovat dítě a spravovat jeho 

záležitosti má jen v běžných věcech (podle § 45c odst. 1 a 2 zákona o 

rodině). Zákonnými zástupci dítěte jsou nadále jeho rodiče, jestliže 

nebyli v rodičovské zodpovědnosti omezeni, nebyli jí zcela zbaveni 

nebo nebyl její výkon pozastaven. V případě svěření dítěte do PP není 

vyloučen styk rodičů s dítětem. Pokud je rozhodnutí zákonných 

zástupců v kolizi se zájmem dítěte, má pěstoun možnost domáhat se v 

dané věci rozhodnutí soudu.  

Bubleová a Benešová (2001) doplňují, že osoba pěstouna musí 

poskytovat záruku řádné výchovy dítěte. Pěstoun má právo zastupovat 

dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech. K výkonu 

mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce dítěte. PP 

vzniká rozhodnutím soudu; v mimořádných případech může soud 

rozhodnout také o zrušení PP. Soud je rovněž oprávněn stanovit 

pěstounovi povinnost podávat o výkonu PP pravidelné zprávy soudu. 

Typy PP a zákony upravující PP jsou popsány výše. 

Vávrová a Bubleová (2006) dále upozorňují na skutečnost, že do 

PP jsou nejčastěji umísťovány především děti sociálně osiřelé, které 

potřebují nejen trvalou individuální péči, ale i dlouhodobou výchovu v 

náhradní rodině. Jedná se především o děti s různými zdravotními či 

psychomotorickými obtížemi, děti starší, sourozenecké skupiny nebo 

děti jiného etnika. Patří sem i skupina dětí, u kterých brání jejich 

svěření do osvojení překážky právní, především nesouhlas rodičů. 

Následně se zabývají otázkou přijetí staršího dítěte, dítěte s postižením 

nebo dítěte jiné národnosti či etniky. Je to velice náročný úkol, který, 
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jak dále popisují, vyžaduje od budoucích pěstounů především laskavost, 

trpělivost a odhodlanost čelit případným obtížím ze strany dítěte, jeho 

původní rodiny, ale také ze strany širšího okolí.  

„Dítě pro rodiče nebo rodiče pro dítě?“ Nad touto otázkou by se 

měla spousta z nás zamyslet, protože dítě není zboží, podotýká Škoviera 

(2007, s.51) a vysvětluje, že „NRP je něco jako manželství, tedy vztah 

na celý život.“ Podle Matějčka (1992, cit. Škovierou, 2007) je hodnota 

dítěte v očích matek tvořena z 34 % náplní života, z 25 % zábavou a 

radostí, z 22% uspokojením citových potřeb a z 19 % posílením 

manželského vztahu. Škoviera (2007, s. 60) dále poukazuje na 

skutečnost, že „podstatnou součástí spojení života náhradní rodiny 

s životem dítěte by měla být nejen odborná příprava zájemců, ale i 

příprava dítěte, čímž se sníží riziko selhání na obou stranách.“ S tím 

souhlasí i Vávrová a Bubleová (2006), které doplňují, že přijetí 

postiženého dítěte vyžaduje od pěstounů obecnou znalost problematiky 

postižení, informovanost o zdravotním stavu a vývoji, reálné představy 

o jeho specifických potřebách, možnostech a případných vývojových 

odchylkách. Podle Sobotkové (2003) patří mezi hlavní předpoklady 

funkčnosti pěstounské rodiny: 

 

 silný a stabilní citový vztah mezi manželi (láska); 

 odpovídající motivace; 

 určitá osobnostní struktura pěstounů; 

 pracovitost, neboť rodinná pohoda je podložena značným 

úsilím; 

 schopnost aktivizovat a přijímat podporu a pomoc od 

rodiny a přátel; 

 duchovní zralost, vnitřní vyjasnění smyslu života. 
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Vávrová a Bubleová (2006) dodávají, že v současné době dochází 

k rozvoji návazných služeb pro náhradní rodiny s možností 

individuálního doprovázení rodin po převzetí dítěte. Vznikají také 

kluby náhradních rodičů s bohatým programem, který zahrnuje 

zajímavé přednášky, moderované diskuse, pobyty rodin apod. V 

klubech mají náhradní rodiče možnost sdílet vzájemně své zkušenosti s 

NRP a zároveň se zde mohou v případě potřeby obrátit na odborníky.  

 

Význam a hlavní cíle PP 

 

Jak již bylo výše zmíněno, nemohou-li se rodiče o své děti 

z nějakých důvodů starat, péči nezvládají nebo ji ani vykonávat 

nechtějí, je povinností státu zajistit těmto dětem výchovu, veškerou péči 

a bezpečí. Tato péče je dětem zajišťována v rámci tzv. sociálně-právní 

ochrany dětí, které je v naší republice věnována velká pozornost 

(Bubleová a Vávrová, 2010). 

Zde je nutné zdůraznit, že předním hlediskem sociálně-právní 

ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte. Rodina je 

vnímána jako základní jednotka společnosti a především jako přirozené 

prostředí pro výchovu dětí. Jestliže nastane situace, kdy biologická 

rodina není schopna plnit své funkce, je dítěti v prvé řadě hledána 

rodina náhradní. Funkci opatrovníka v takovém případě přebírají 

orgány sociálně-právní ochrany dětí, které vyvíjejí veškeré úsilí, aby 

situace dítěte byla vyřešena co nejrychleji a jemu ku prospěchu. Není-li 

však možné, aby se dítěte ujal někdo z příbuzných či někdo z okruhu 

lidí jemu blízkých (viz. § 45 zákona o rodině: svěření dítěte do péče jiné 

osoby než rodiče), je nutné dítěti zajistit náhradní výchovu na dobu 

nezbytně nutnou v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (např. 

Klokánek) nebo v péči ústavní (dětský domov, kojenecký ústav apod.).  



- 90 - 

 

Takové řešení je však považováno za provizorní a pomoc ze strany 

státních i nestátních organizací pověřených sociálně-právní ochranou je 

směřována především k tomu, aby se dítě mohlo co nejdříve vrátit ke 

svým rodičům (viz. Tamtéž). Rodina je základ, avšak jak uvádí 

Matějček (1992), může a nemusí být tam, kde se o jedno dítě stará 

několik dospělých nebo kde se jedna dospělá osoba stará o několik dětí. 

Z toho vyplývá, že dítě může zažívat dobrodiní rodinné výchovy, i když 

lidské společenství, ve kterém vyrůstá, podle zákona vůbec rodinou 

není. Škoviera (2007, s. 39) tento poznatek doplňuje o skutečnost, že i ti 

odborníci, kteří náhradní institucionální výchově přiznávají významné 

místo, se však shodují na tom, že je třeba ji změnit tak, aby mohla 

skutečně naplňovat potřeby dětí a jejich specifické cíle. Dále informuje, 

že dnes už podstatou řešení problému není zodpovězení otázky: 

„Náhradní institucionální výchova ano, nebo ne?“, ale spíše vyřešení 

šesti upřesňujících otázek: 

 

 „Kdy a pro které děti představuje ponechání v biologické 

rodině optimální řešení?“ 

 „Kdy a pro které děti je lepším řešením umístění do 

náhradní rodiny?“ 

 „Jaká má být náhradní rodina?“ 

 „Kdy a na jak dlouhou dobu má být dítě umístěno do 

určeného zařízení, aby to bylo efektivní?“ 

 „Jaká má být instituce, kde se realizuje náhradní výchova, a 

jak minimalizovat její případné negativní dopady?“ 

 „Kam až bychom měli jít v podpoře biologické rodiny dítěte 

a odborné práci s ní?“ 
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Cílem PP, jak uvádí Rotreklová (2008), je tedy zajistit pro dítě, 

které musí být umístěno mimo rodinu, náhradní rodinné prostředí a 

péči, a to po dobu, po kterou rodiče nemohou péči a výchovu dítěte ze 

závažných důvodů zajistit. V této problematice si musíme především 

uvědomit, že pěstouni nahrazují rodičovskou péči, avšak nikoliv rodiče. 

Současně je třeba využít všech možností k obnovení podmínek rodiny 

tak, aby se dítě mohlo vrátit do svého přirozeného rodinného prostředí. 

Rotreklová (2008) dále vysvětluje, že institut PP je určen na pomoc 

dítěti a současně však v sobě zahrnuje ty činnosti, které mu umožňují 

zachování vztahů a vazeb s rodiči, sourozenci a širší rodinou. 

Podle Škoviery (2007, s. 30) „není legislativa v pojmenování 

situace dítěte vychovávaného mimo svou biologickou rodinu 

jednoznačná.“ Uvádí, „že shodu najdeme v tvrzení, že dítě je 

v náhradním výchovném prostředí, kde se mu dostává nejen péče, ale 

také výchovy.“ Následně vysvětluje, že péči, tedy i opatrování 

poskytuje subjekt objektu. Jedná se tedy převážně o jednosměrnou 

aktivitu, u které je objekt většinou pasivní. Naproti tomu výchova je 

obousměrná a oboustranná je i aktivita, jejíž nezávislý vztah umožňuje 

naplňovat humanistické cíle výchovy. Upozorňuje rovněž na 

skutečnost, že výchova má rozměr osobnostního růstu a je zaměřená 

zejména na zabezpečení psychologických a sociálních potřeb na rozdíl 

od péče, která se zaměřuje především na biologické potřeby. Dodává, 

že v popředí stojí etické hodnoty a ve vztahu vychovatel – dítě se role 

ženy a muže vzájemně doplňují. V případě péče stojí v popředí 

materiální hodnoty. 

8.2.1. Pěstounská péče na přechodnou dobu  

 

Mezi úpravy, které by mohly vést k efektivnější a kvalitnější práci 

s rodinami a dětmi, patří podle Vávrové a Bubleové (2006) také zřízení 
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institutu PP na přechodnou dobu. Jeho úpravu najdeme v § 45a odst. 2 

zákona o rodině. Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí svěřit dítě do PP na přechodnou dobu osobám, které jsou podle 

zvláštního právního přepisu zařazeny do evidence osob vhodných k 

výkonu tohoto typu PP, a to na: 

 

 dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě 

vychovávat,  

 dobu, po jejímž uplynutí lze podle § 68a dát souhlas rodiče s 

osvojením,  

 dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není 

třeba souhlasu rodičů k osvojení (podle § 68 zákona o 

rodině).  

 

Bylo-li dítě svěřeno do PP na přechodnou dobu, je soud povinen 

nejméně jednou za 3 měsíce přezkoumat, zda důvody k ní dále trvají. 

Za tím účelem si vyžádá zejména zprávy příslušného orgánu sociálně-

právní ochrany dětí. Soud rozhodne o výchově dítěte vždy, odpadnou-li 

důvody, pro které bylo dítě do přechodné PP svěřeno (podle § 45a odst. 

5 zákona o rodině), (viz. Tamtéž).  

8.2.2. PP v zařízení pro výkon pěstounské péče  

 

Je upravena v § 44 až § 47 zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Vávrová a Bubleová (2006) dále informují o tom, že PP může být 

vykonávána v zařízení pro výkon PP, které se zpravidla zřizuje v 

samostatném objektu nebo v prostorách, které zřizovatel vybaví jako 

byt pro rodinu s větším počtem dětí.  
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Zřizovatel zařízení uzavírá s pěstounem písemnou dohodu o 

výkonu PP v zařízení, která má své náležitosti. Jejím uzavřením 

vyplývají pro pěstouna vykonávajícího PP v zařízení i pro zřizovatele 

zařízení povinnosti. V dohodě lze sjednat, že v zařízení může pobývat 

osoba, která byla do nabytí zletilosti v PP pěstouna, a za jakých 

podmínek.  

Výkon PP v zařízení začíná dnem uvedeným v dohodě. Pokud je 

pěstounovi svěřeno první dítě později, začíná výkon PP v zařízení 

nejdříve dnem svěření prvního dítěte do PP. Výkon PP v zařízení zaniká 

na základě písemné dohody smluvních stran nebo písemnou výpovědí 

dohody jednou ze smluvních stran.  

8.3. Odborná příprava na přijetí dítěte do PP  

 

 

V úvodu této zásadní a velice důležité problematiky, která tvoří 

budoucí základ nového soužití, nesmíme zapomenout na skutečnost, že 

je-li dítě ve věku, kdy je schopno posoudit dosah svého svěření do PP, 

musí být přihlédnuto také k jeho vyjádření.  

 Hofrová a Rotreklová (2008) uvádějí, že v rámci realizace odborné 

přípravy na přijetí dítěte do rodiny jsou velmi důležité jak vzdělávací 

programy pro pěstouny tak i poskytování individuálního poradenství 

pro rodiče a pěstouny. Dále doplňují, že hlavní myšlenkou celé 

koncepce této odborné přípravy je důsledné respektování zájmů a 

potřeb dítěte, využití všech možností k zachování přirozeného 

rodinného prostředí a v případě nezbytného odloučení, vytvoření 

specifických podmínek pro vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. 

Následně vysvětlují, že cílem odborné přípravy je snížení rizika selhání 

PP, které vychází ze skutečnosti, že výchova přijatého dítěte je v mnoha 

aspektech odlišná od situace, kdy rodiče vychovávají vlastní dítě.  
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  Cílem této přípravy je proto seznámit budoucí pěstouny s těmito 

rozdíly a předložit náměty a možnosti, jak poskytnout dítěti co nejlepší 

náhradní rodinné prostředí v pěstounské rodině. 

  Nezapomínají ani na skutečnost, že současně je potřeba nabídnout 

budoucím pěstounům také pohled na jejich možnosti a zdroje k přijetí 

této nové role. 

 

Naplnit tento cíl předpokládá podle Hofrové a Rotreklové (2008): 

 

 porozumět potřebám dětí, které se ocitly mimo vlastní 

rodinu, a rozdílům ve výchově v  náhradním rodinném 

prostředí; 

 získat orientaci v procesu zprostředkování PP, tzn. 

porozumět dosavadním postupům, aktuální situaci, ve 

které se budoucí pěstouni nachází, i dalšímu postupu, 

který bude následovat po ukončení přípravy; 

 porozumět procesu zprostředkování NRP z hlediska 

zájmu dítěte, což je způsob, jak minimalizovat riziko 

špatného výběru náhradního rodinného prostředí pro dítě 

s ohledem na jeho individuální situaci a specifické 

potřeby; 

 získat reálný pohled na konkrétní situace při výchově 

přijatého dítěte; 

 prohloubit si znalosti o jednotlivých formách NRP a 

odlišnostech PP; 

 umožnit pohled na vlastní rodinnou situaci s ohledem na 

rozhodnutí o přijetí dítěte do NRP; 

 poskytnout příležitost sdílet ve skupině rozhodnutí o 

přijetí dítěte; 
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 poskytnout příležitost k setkání a navázání kontaktů mezi 

účastníky; 

 vytvořit podmínky pro udržování kontaktů i po skončení 

přípravy 

 navázat kontakty s odborníky i pro další spolupráci po 

přijetí dítěte a získat orientaci v nabídce odborných 

služeb v NRP. 

  Hofrová a Rotreklová (2008) dále poukazují na nutnost speciální 

přípravy pěstounů, neboť, jak dále uvádějí na základě svých 

dlouholetých zkušeností, je specifika dětí, které potřebují PP mnohem 

širší a složitější. Obtížněji zpracovatelná a méně jednoznačná je i role 

pěstouna. Stěžejním bodem přípravy tedy zůstává opravdové zjištění a 

zvnitřnění skutečnosti, že dítě má své rodiče, kteří jsou pro něj 

významní a fakt, že pěstouni nemohou být konkurenty nebo přímo 

nepřátelé rodičům dítěte. 

 

 Z tohoto důvodu klade odborná příprava budoucích pěstounů 

mnohem větší důraz na: 

 

 

 dočasnost PP (ve smyslu možného návratu dítěte k jeho 

rodičům, pokud pominou důvody, pro které bylo dítě od 

rodičů odděleno) zejména uzákonění PP na přechodnou 

dobu téměř implikuje představu, že vedle ní existuje ještě 

tzv. klasická PP, která je „natrvalo“; 

 kontakty a vztahy dítěte v PP s jeho rodiči, které jsou pro 

dítě a jeho vývoj prospěšné; 

 motivaci budoucích pěstounů, která je velmi zásadní pro 

přijetí dítěte; 
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 změnu situaci dětí, které v rodinách pěstounů již vyrůstají, 

tzn. děti vlastní, osvojené či v PP. 

 

 

  Konečná a Koubová (2010) tuto problematiku shrnují a uvádějí, že 

zájemcům o PP nebo osvojení, kteří požádají o zařazení do evidence 

žadatelů o zprostředkování osvojení nebo PP, je mezi jinými 

povinnostmi v rámci odborného posouzení uložena také povinnost 

absolvovat přípravu k přijetí dítěte do rodiny (§19a a násl. Zákona 

č.359/1999 Sb. O sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů). Informují také o tom, že zákon nijak nespecifikuje cíle, 

obsah, rozsah, formu přípravy ani požadavky na poskytovatele 

přípravy. 

  8.4. Odborná péče a pěstounské rodiny   
 

 

Koluchová (1999) uvádí, že dlouhodobé výzkumy velkých skupin 

dětí z různých forem PP dokazují vysokou míru reparability deprivace. 

Na nesporný význam koncepce psychické deprivace upozornili již 

Langmeier a Matějček (1963), kteří uvádějí, že zcela ovlivnila 

představy o výchově dětí v útlém věku. Dále poznamenávají, že je 

nutné určit, které psychické potřeby jsou zvláště silné v určitém 

vývojovém období dítěte a které způsobují při tzv. nedostatečném 

nasycení újmu na zdraví. Varují také na možné záměny s blízkými 

pojmy, jako jsou frustrace, konflikt či zanedbanost. Právě zanedbanost 

má za následek, že psychicky deprivované dítě vyrůstá v hygienicky 

„čistém“ prostředí, má dokonalé ošetření i dohled, ale jeho rozumový a 

zvláště citový vývoj je vážně narušen. S tím souhlasí i Koluchová 

(1999) a uvádí, že rozhodující a nezastupitelný faktor je v této otázce 

kvalita pěstounské rodiny a především osobnost pěstounky, která plní 
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funkci mateřské osoby. Posuzujeme-li dnes dospělé, vychované v PP, je 

zřejmé, že překvapivě velkého zlepšení se dosáhlo i v těch rodinách, 

které přijaly děti větší, handicapované i hluboce deprivované 

v důsledku týrání a sociální izolace. Pro tyto rodiny, jak dále dodává, je 

typická adekvátní motivace s vyrovnanou racionální a citovou složkou, 

tolerance vůči zvláštnostem dítěte a snaha aby se optimálně rozvinuly 

jeho dispozice. Pěstounství je pro ně přes různé těžkosti obohacením 

života. Koluchová (1992) tuto problematiku ještě doplňuje o poznatek, 

že pěstounské rodiny jsou mnohem zranitelnější než rodiny adoptivní a 

potřebují systematickou a komplexní péči. 

 Zranitelnost v tomto pojetí souvisí především se skutečností, že 

pěstouni přijímají většinou dítě starší, výrazně deprivované, se 

suspektními či již prokázanými poruchami a defekty, s  perspektivou 

vždy problematičtější než u adopce. Z toho vyplývají v podstatě vyšší 

požadavky na jejich osobnost. 

Současná situace v PP vyžaduje podle Rotreklové (2008) 

především změnu pohledu na tuto formu NRP nejen mezi širokou 

veřejností, ale především mezi odbornými pracovníky orgánů sociálně-

právní ochrany dětí a institucí, které zajišťují péči o děti umístěné mimo 

rodinu a poskytují odborné služby a doprovázení jejich rodičům a 

pěstounům.    

  

 

8.5. Kritická místa v systému NRP   

 

 

Za kritická místa v sytému NRP považují Rotreklová a Hofrová (2008): 

 zařazení dítěte do evidence NRP; 

 odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny; 
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 zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli 

nebo pěstouny; 

 proces zprostředkování NRP; 

 odborné vedení NRP. 

 Toto rozhodnutí objasňují tím, že všechna tato místa jsou 

v systému propojena, tzn. chronologicky na sebe navazují a tudíž 

nevhodně zvolený postup u kteréhokoliv z nich je potom zpravidla 

příčinou toho, že NRP není pro dítě vhodným řešením, které by 

naplňovalo jeho potřeby. 

 

Zařazení dítěte do evidence NRP 

 nebývá podle Rotreklové a Hofrové (2008) vůbec zdůvodněno jeho 

aktuální osobní a rodinnou situací a její prognózou. Domnívají se, že 

zmiňovaný zákon rovněž nerespektuje zájmy a potřeby dětí, když 

hovoří o „dětech vhodných do adopce nebo PP“.  Máme-li na mysli 

základní ustanovení nejen tohoto zákona ale také Úmluvy o právech 

dítěte, musíme vždy uvažovat o tom, zda a která formy NRP je pro dítě 

vhodným řešením, nikoliv pro kterou formu je vhodné konkrétní dítě. 

 

Odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny 

Odborná příprava je od roku 2000 součástí procesu 

zprostředkování NRP a od novely zákona o sociálně-právní ochrany 

dětí je součástí odborného posouzení. Přestože hlavním smyslem 

přípravy je pomoci budoucím pěstounům a osvojitelům připravit sebe, 

svou rodinu a podmínky své rodiny na příchod dítěte, stále se 

setkáváme s tím, že ani po absolvování přípravy budoucí pěstouni 

nerozumí potřebám přijatého dítěte a nezískali realistický náhled na své 

možnosti a podmínky. 
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Na základě těchto zkušeností se Rotreklová a Hofrová (2008) 

domnívají, že odborná příprava, má-li splnit svůj cíl, musí být ucelenou 

koncepcí, což je pohled na životní historii dítěte, jeho aktuální situaci, 

potřeby a prognózu v kontextu s osobní reflexí situace a podmínek 

budoucích pěstounů a jejich rodiny. 
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8.6.Zprávy z Pedagogicko psychologické poradny 
 

8.6.1.Zpráva z PPP Kristína 
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8.6.2.Zpráva z PPP Dušan 
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8.6.3.Zpráva z PPP Michaela 
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8.6.4.Zpráva z PPP Monika 
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8.6.5.Zpráva z PPP Jana 
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8.6.6.Zpráva z PPP Nikola 
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8.7.Fotodokumentace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Celá rodina včetně dětí na hlídání 2005 

Malé děti ještě bez Nikolky léto 2004 
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Malé děti ještě bez Nikolky zima 2004 

Den s handicapem Český Krumlov 2005 

Letecký den České Budějovice 2005 
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Mikulášskí nadílka 2005 

Děti přejí mamince k MDŽ 2005 

Drakiáda s tanečním souborem Fioretto Český Krumlov 2005 
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Lucie, Kristína a Marie 2005 

S Michaelkou a Nikolkou 2005 

8.narozeniny Dušana 2005 
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Zápis do školy Dušan a Michaela 2005 

Vánoce 2005 

Josefína s malými vietnamkami „na hlídání“ 2005 
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Zápis do školy Jana 2006 

S Marií a Kristínou o Velikonocích 2006 

Koupání na zahradě léto 2006 
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Dětský taneční soubor Romanetto Hluboká nad Vltavou 2007 

Malé děti ve vaně léto 2006 

Malé děti v létě 2006 
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Slavnosti pětilisté růže Český Krumlov 2007 

Živý betlém v Českém Krumlově s Nikolkou ještě na vozíčku 2007 

S Lucií a Marií Vánoce 2009 
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Karlštejnské slavnosti 2006 

Mensí děti Vánoce 2008 
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Návštěva koledníků Velikonoce 2010 

Koledování na Tři krále zima 2009 

Dovolená na chatě léto 2009 
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Hokejový turnaj zima 2010 

12.narozeniny Jana 2011 

Celá rodina Velikonoce 2011 
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Zpívání Ježíškovi Vánoce 2011 

Dovolená u moře Chorvatsko 2011 

První vnouček Davídek od dcery Marie 2011 
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Vánoční přípitek pod stromečkem Vánoce 2011 

Kristína na návštěvě jaro 2012 

Kristína s Marií na návštěvě jaro 2012 


