
PŘÍLOHY 

 

1. Úvodní dopis zasílaný adoptivním rodičům 

 
Dobrý den, 

ve spolupráci s Karlovou Univerzitou a Rodinným centrem Zdeňka Matějčka při 

Dětském centru Paprsek, se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci v připravovaném 

výzkumu, který, jak věříme, by mohl vést ke zkvalitnění tohoto procesu a k získání cenných 

poznatků, které napomohou budoucím žadatelům o adopci a adoptivním rodičům.  

Pokud jste děťátko ještě nepřijali, dotazník prosím nevyplňujte. 

V úvodu dopisu Vás chceme ujistit, že Vaše odpovědi budou zpracovány tak, aby 

Vaše osobní údaje zůstaly zcela utajeny.  

Jedná se o výzkum, který je součástí diplomové práce studentky posledního ročníku 

psychologie FF UK Kláry Vyšatové s názvem Náhradní rodinná péče v České republice po 

r.1989. Cílem této práce je zmapování současné možnosti náhradní rodinné péče se 

zaměřením především  

na adopci.  

Cenné jsou pro nás především Vaše zkušenosti s předadopční přípravou, 

samotným procesem adopce a následným začleněním dítěte do Vaší rodiny. Tyto zkušenosti 

jsou velice cenné a mohou výrazně pomoci jiným rodinám, které o adopci uvažují nebo právě 

procesem adopce procházejí. Pozitivní situace, se kterými jste se setkali, stejně jako problémy 

či neočekávané situace, na které jste narazili – to vše může mít pro budoucí adoptivní rodiče 

nesmírný význam, pokud se do podobné situace dostanou i oni sami. 

 Za Vaši vstřícnost předem velice děkujeme, s pozdravem 

 

PhDr. Jaroslav Šturma       Klára Vyšatová 

Katedra psychologie FF UK Praha 

Dětské centrum Paprsek Praha 

 

 

2. Dotazník zasílaný adoptivním rodičům 



    Zvolené odpovědi prosím vyplňte do záznamového archu, který je na poslední straně tohoto 

dotazníku. U otázek označených hvězdičkou * je možné vybrat více odpovědí.  

 

1. Dotazník byl vyplňován: 

a) oběma partnery 

b) partnerkou 

c) partnerem 

 

 

2. Kolik dětí je nyní součástí Vaší rodiny? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) více 

 

3. Kolik dětí je adoptovaných nebo v pěstounské péči? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Více 

 

4. Kolik let bylo Vašemu děťátku, když jste ho adoptovali? 

a) 0-1 rok 

b) 2-3 roky 

c) 3-5 let 

d) 6 let a více 

 

5. Máte biologické děti? 

a) ano, měli jsme před adopcí 

b) ano, měli jsme po adopci 

c) ano, měli jsme před i po adopci 

d) ano, měli jsme  

e) ne, nemáme 

 

*6. Jaké důvody Vás vedly k adopci? 

a) neplodnost 

b) dlouhodobý nezdar umělého oplodnění 

c) jiné zdravotní důvody 

d) touha po úplné rodině 

e) touha pomoci, dát lásku a domov opuštěnému dítěti 

f) jiné důvody 

 

7. Jak dlouho jste své rozhodnutí zvažovali? 

a) krátce, rozhodli jsme se rychle 

b) dlouhodobě, v řádu měsíců 

c) dlouhodobě, v řádu let 

 

 



8. Kdo přišel jako první s myšlenkou adopce? 

a) partnerka 

b) partner 

c) k myšlence jsme dospěli s partnerem společně 

d) příbuzní 

e) přátelé 

f) lékař 

g) jiné (napište prosím): 

 

9. Byli jste ochotni adoptovat dítě jiného etnika?  

a) ano 

b) ne 

 

10. Byli jste ochotni adoptovat dítě s fyzickým nebo psychickým handicapem? 

a) Ano 

b) Ne 

 

11. Jak dlouho jste na své děťátko čekali? 

a) 0-6 měsíců 

b) 6-12 měsíců 

c) 12-18 měsíců 

d) 18-24 měsíců 

 

12. Jakého původu je Vaše dítě? 

a) české  

b) romské  

c) poloromské 

d) jiné (napište prosím): 

 

13. Znáte biologické rodiče Vašeho dítěte? 

a) ano 

b) ne 

 

14. Myslíte si, že informace, které jste získali o biologických rodičích Vašeho dítěte, byly 

dostatečné? 

a) určitě ano – podané informace byly dostatečné 

b) spíše ano  

c) spíše ne – uvítali bychom více informací, než nám bylo poskytnuto 

d) určitě ne – množství informací bylo nedostatečné a neúplné 

 

15. Jaké byly reakce Vašeho okolí na to, že jste se rozhodli adoptovat dítě? 

a) pozitivní 

b) negativní 

c) smíšené 

d) okolí se k adopci téměř nevyjadřovalo 

 

 

 

 

 



 

16. Plánujete svému dítěti říci o tom, že je adoptované? 

a) určitě ano     

b) spíše ano     

c) nevím 

d) spíše ne 

e) určitě ne 

 

*17. Pokud ne, z jakého důvodu? 

a) jedná se o dobro dítěte, nechceme, aby mělo problémy kvůli tomu, že je adoptované 

b) myslíme si, že není důležité říci dítěti, že je adoptované, když je vychováváme, jako 

by bylo biologicky naše 

c) myslíme si, že by informace o faktu osvojení mohla být pro dítě spojena s ohrožením 

d) chceme adopci utajit ze strachu z reakce okolí 

e) jiné (napište prosím): 

 

18. Pokud ano, kdy chcete dítěti tyto informace sdělit? 

a) chceme o adopci mluvit od samého začátku, aby naše dítě mohlo s tímto vědomím 

vyrůstat 

b) ještě nevíme kdy, ale chceme, aby dítě vědělo vše před nástupem do školy 

c) o adopci začneme mluvit ve chvíli, kdy se naše dítě začne samo ptát 

d) ještě nevíme 

 

*19. Jaké byly Vaše pocity ve chvíli, kdy jste Vaše dítě poprvé spatřili? 

a) pocit toho, že se právě díváte na VAŠE dítě 

b) pocity štěstí a radosti 

c) pocity vítězství 

d) pocity naplnění 

e) pocity zmatku a nejistoty 

f) pocity úzkosti 

g) pocity nesouhlasu 

h) pocity nesouhlasu s tím, že toto by mělo být Vaše dítě 

i) jiné (napište prosím): 

 

*20. Jaké byly Vaše pocity ve chvíli, kdy jste si děťátko odváželi domů? 

a) pocity štěstí a veliké radosti 

b) pocity naplnění 

c) pocity vítězství 

d) obavy z nové situace 

e) obavy, zda budu dobrou matkou/otcem 

f) úzkost, strach z neznámého 

g) obavy z reakce okolí 

h) jiné (napište prosím): 

 

21. Uvítali byste v prvních týdnech, kdy jste si dítě přivezli domů, psychologickou podporu? 

(sezení s psychologem, skupiny pro adoptivní rodiče apod.) 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 



 

22. Hodnotíte psychologickou přípravu na adopci jako přínosnou? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

23. Hodnotíte předadopční kurzy pro adoptivní rodiče jako přínosné? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

24. Vyhledali jste po přijetí dítěte psychologickou konzultaci popřípadě pomoc jiného 

odborníka? 

a) ano 

b) ne 

 

*25. Jaké bylo chování Vašeho dítěte, když přišlo do rodiny? 

a) veselé    f) vyhledávající fyzický kontakt 

b) usměvavé   g) odmítající fyzický kontakt 

c) zvídavé   h) bojácné 

d) plačtivé   i) vzdorující 

e) úzkostné   j) agresivní 

     k) jiné 

   

*26. Pokud máte další dítě/děti, jak nového sourozence přijaly? 

a) na nového sourozence se velice těšily  

b) téměř od počátku vznikl mezi dětmi úzký sourozenecký vztah 

c) na nového sourozence byly zvědavé, přijetí bylo pozitivní 

d) zpočátku chvíli trvalo, než si na nového člena rodiny zvykly, ale vše je již v pořádku 

e) dochází mezi nimi k častým konfliktům 

f) občas se objevuje žárlivost  

g) děti si mezi sebou nerozumí 

h) jiné (napište prosím): 

 

27. Jak děťátko přijali Vaši příbuzní? 

a) pozitivně, dítě zapadlo do rodiny jako by tam odjakživa patřilo 

b) pozitivně, avšak sžívání s rodinou chvíli trvalo 

c) přijetí bylo rozpačité 

d) negativně, příbuzní s adopcí úplně nesouhlasili, ale vše se časem urovnalo 

e) negativně, potíže trvají dodnes 

 

28. Ponechali jste Vašemu dítěti jeho křestní jméno? 

a) ano 

b) ne 

 

 

 

 



 

29. Pokud ne, co Vás k tomu vedlo? 

a) strach z toho, že by dítě mohli později vyhledat jeho biologičtí rodiče 

b) původní jméno se nám zdálo pro dítě nevhodné 

c) chtěli jsme dítěti vytvořit novou identitu 

d) chtěli jsme dítě pojmenovat podle nás 

e) jiné (napište prosím): 

 

30. Slavíte, nebo plánujete slavit, den přijetí Vašeho dítěte do rodiny? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

31. Pochybovali jste někdy o vašem rozhodnutí adoptovat dítě? 

a) ne, pochybnosti jsem neměl/a ani nemám 

b) ano, ale pouze na počátku 

c) ano a pochybnosti mě stále provázejí 

 

32. Podstoupili byste proces adopce znovu? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

*33. Co Vám a Vaší rodině adopce dítěte přinesla? 

a) splnění Vašeho snu o úplné rodině 

b) spoustu štěstí a radosti 

c) naplnění smyslu života 

d) pocit zodpovědnosti, někdo je na nás závislý a potřebuje, abychom se o něj postarali 

e) spoustu starostí, které není lehké zvládnout 

f) změnu k horšímu oproti předchozímu stavu 

g) finanční těžkosti 

h) jiné (napište prosím): 

 

Mohli byste prosím popsat moment, týkající se Vás a Vašeho dítěte,  který se vám vryl do 

paměti? 

 

 

 

 

Jaká doporučení či podněty byste sdělili budoucím žadatelům a těm, kteří je v tomto procesu 

doprovázejí, na základě Vašich osobních zkušeností? 

 

 

 

 

Pokud Vás k tématu adopce dítěte napadá ještě něco, na co jsme se nezeptali, budeme vděční, 

uvedete-li to na závěr. 
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3. Prohlášení o povinnosti mlčenlivosti 

 

 


