
ÚVOD 

 
V naší republice ţije spousta dětí, avšak ne kaţdé dítě má moţnost vyrůstat v biologické 

rodině. Mimo biologickou rodinu ţije několik tisíců dětí, ať uţ se jedná o děti ţijící 

v náhradní rodinné péči nebo děti ţijící v zařízeních ústavní péče. 

Při průběţné praxi vykonávané v dětském zařízení Klokánek spadající pod Fond 

ohroţených dětí a v kojeneckém ústavu v Praze, nyní pod názvem Dětské centrum při FTN 

jsem se setkala s několika případy, kdy se umístění dítěte do adoptivní či pěstounské rodiny 

nezdařilo. Kde se stal problém? Jsou ţadatelé o náhradní rodinnou péči (dále jen „ţadatelé o 

NRP) dostatečně informovaní o podstatě a moţných rizicích náhradní rodinné péče? Jaké jsou 

obavy ţadatelů o NRP v souvislosti s náhradní rodinnou péčí? Zabývá se někdo obavami 

ţadatelů o NRP? Tyto a spousta dalších otázek mě napadají v souvislosti s touto 

problematikou a navedly mne k tématu bakalářské práce.  

Téma bakalářské práce jsem zvolila náhradní rodinná péče se zaměřením na obavy 

ţadatelů o NRP. Na úvod do daného tématu první kapitola této práce přináší přehled 

jednotlivých institutů náhradní rodinné péče, tak jak je vymezuje zákon o rodině. Ve druhé 

kapitole jsou zmapovány důvody opuštění dítěte biologickými rodiči, neboť právě vzdáním se 

svého dítěte biologickými rodiči začíná celý proces náhradní rodinné péče. Do této 

problematiky zahrnuji vlastní empirický průzkum týkající se důvodů ţen vzdání se svého 

dítěte zrealizovaný v Dětském centru při FTN v roce 2007 pro účely mé absolventské práce 

na téma „Ţeny vzdávající se svého dítěte“. V následující třetí kapitole jsou nastíněny důvody 

ţadatelů o NRP a jejich motivace k přijetí dítěte do své péče. Čtvrtá kapitola přináší přehled 

moţných úskalí náhradní rodinné péče, tak jak je vymezuje Škoviera a Matějček a kol. V páté 

kapitole jsou vymezeny moţné obavy ţadatelů o NRP, se kterými se adoptivní rodiče a 

pěstouni musí nejčastěji vyrovnat. 

Cílem bakalářské práce je zmapovat preferovaný institut náhradní rodinné péče, obavy 

ţadatelů o NRP a zjistit moţnou diferenciaci či shodu s kontrolní skupinou, tj. náhodně 

vybraní respondenti, kteří nejsou ţadatelé o NRP. Vymezený cíl bakalářské práce je 

předmětem praktické části.  

 

 

 

 

 



TEORETICKÁ ČÁST 
 

1 INSTITUTY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE (NRP) 

Kaţdý institut NRP má svá silná i slabá místa, své přednosti a svá specifická úskalí. 

Základní instituty náhradní rodinné péče (dále jen „NRP“) zákon o rodině vymezuje takto: 

I. Náhradní rodinná výchova 

a) Osvojení 

b) Pěstounská péče  

c) Pěstounská péče na přechodnou dobu 

d) Poručenství 

e) Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby neţ rodiče 

II. Ústavní výchova 

Některé zákonem vymezené instituty NRP mají ještě své „podtypy“, jako např. osvojení I. 

stupně, osvojení II. stupně, mezinárodní osvojení, pěstounská péče příbuzenská. Ústavní 

výchovu a náhradní rodinnou výchovu lze rozšířit ještě o třetí moţnost „Další moţnosti 

pomoci dětem“, kam lze zařadit u nás doposud neuzákoněnou hostitelskou péči.  

 

1.1 Náhradní rodinná výchova 

1.1.1 Osvojení/adopce 

Dříve pouţívaný termín adopce nyní nahradil pojem osvojení. Osvojení je u nás nejčastěji 

realizovanou formou náhradní rodinné péče. Osvojení jako jediná forma náhradní rodinné 

péče má svou přednost především ve skutečnosti, ţe osvojitelé mají stejná práva, ale i 

povinnosti ke svým dětem jako biologičtí rodiče, následně tedy práva a povinnosti 

biologických rodičů dítěte vůči dítěti zanikají. 

Po právní stránce vzniká mezi dítětem, osvojiteli a příbuznými osvojitelů příbuzenský 

vztah. V ČR je moţné osvojit pouze dítě nezletilé. Dítě mohou osvojit manţelé, jeden 

z manţelů se souhlasem druhého manţela či manţelky rodiče dítěte. Výjimečně můţe dítě 

osvojit i osoba ţijící dlouhodobě bez partnera, tedy tzv. samoţivitel(-ka). Dle §65 zákona o 

rodině mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl. 

Osvojit je moţné pouze dítě tzv. „právně volné“. První moţností jak se stát „právně 

volným“ dítětem je, ţe biologičtí rodiče podepsali písemný souhlas s osvojením dítěte. 

Písemný souhlas s osvojením dítěte mohou biologičtí rodiče udělit nejdříve 6 týdnů po 



narození dítěte před soudem nebo orgánem sociálně-právní ochrany dětí na úřadech obcí 

s rozšířenou působností (městský úřad, magistrát). Písemný souhlas s osvojením dítěte 

biologičtí rodiče udělují především k neurčitým ţadatelům o NRP, ale je také moţné udělit 

souhlas s osvojením dítěte konkrétními ţadateli. Druhou moţností jak se stát „právně 

volným“ dítětem je dlouhodobý nezájem biologických rodičů o své dítě. Tzn., biologičtí 

rodiče po dobu několika měsíců (zpravidla 6 měsíců) neprojevují zájem o své dítě, které je 

svěřeno do ústavní péče. Za nezájem se povaţuje: dítě pravidelně nenavštěvují, neprojevují 

zájem získat informace o zdravotním stavu dítěte, psychickém vývoji a celkovém prospívání 

dítěte, neprojevují snahu upravit si v mezích svých moţností své rodinné a sociální poměry 

tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě (Gabriel a Novák, 2008; Bubleová a kol, 2010). 

Dle §68 zákona o rodině se rozlišují dva typy nezájmu rodičů: žádný zájem/absolutní 

nezájem a kvalifikovaný nezájem. Žádný zájem znamená, ţe biologičtí rodiče dítěte od 

narození dítěte neprojevují zájem o dítě, jak tomu bývá při útěku matky z porodnice. 

V takovém případě je ponechána dvouměsíční lhůta, pakliţe po dobu dvouměsíční lhůty 

rodiče neprojeví o dítě ţádný zájem, dítě je soudem uznáno jako „právně volné“ a tedy i 

vhodné pro náhradní rodinnou péči. Kvalifikovaný nezájem znamená, ţe biologičtí rodiče 

dítěte po dobu alespoň 6 měsíců od předání dítěte do péče jiné osoby či pověřeného zařízení 

se podstatně nezajímají o vývoj dítěte. Po uplynutí šestiměsíční lhůty je dítě rovněţ soudem 

uznáno jako „právně volné“.  

Dítě se můţe stát „právně volným“ také na základě předběţného souhlasu s osvojením 

dítěte. Předběţný souhlas s osvojením dítěte lze podepsat v průběhu celého těhotenství na 

příslušném Oddělení sociálně-právní ochrany dětí podle místa trvalého bydliště, nebo přímo 

v porodnici. Předběţný souhlas s osvojením není pravomocný, z tohoto právního úkonu 

nevyplývají ţádné právní důsledky. K osvojení by na základě předběţného souhlasu 

s osvojením nemohlo dojít, k tomu je nutný souhlas s osvojením udělený 6 týdnů po narození 

dítěte.  

„Právně volným“ se můţe dítě stát také anonymním odloţením do baby boxu bez dokladů 

totoţnosti dítěte. Dítě se tím stává nalezencem bez minulosti. Další moţností je narození 

dítěte v rámci utajených porodů podle zákona č. 422/2004 Sb. o utajených porodech 

v porodnicích. Tento zákon se vztahuje na ţeny, které mají trvalý pobyt na území České 

republiky a nejsou vdané. Na základě tohoto zákona nejsou v rodném listě dítěte uvedeny 

ţádné záznamy o biologických rodičích a dítě se stává „právně volným“. 

Úskalím osvojení je příchod do rodiny dítěte, které nemá geneticky podmíněné vlastnosti 

po osvojitelích. Dynamika vývoje, inteligence, rozloţení jednotlivých sloţek intelektu a 



mnoho dalších rysů osobnosti osvojovaného dítěte jsou pro osvojitele velkou neznámou, 

kterou musí postupně odhalit (Matějček, 1999). 

Matějček (1999) upozorňuje na fakt, ţe poţadavky ţadatelů o NRP na „kvalitu“ 

osvojeného dítěte jsou mnohdy značně vysoké, z tohoto důvodu dojde k osvojení třeba aţ za 

několik let od podání ţádosti o dítě. Pravděpodobným důvodem je trvalý svazek, který nelze 

zrušit, osvojitelé proto ţádají dítě zpravidla zdravé a potenciálně úspěšné. 

Stejně jako biologičtí rodiče i osvojitelé vkládají do osvojeného dítěte velké naděje, 

promítají do něho svá ţivotní očekávání a mnohdy pomíjejí fakt, ţe osvojené dítě je geneticky 

diferenčně vybavené. V důsledku tohoto postoje osvojitelé mají mnohdy oslabenou toleranci 

k niţší inteligenci či negativním vlastnostem osvojeného dítěte, zpravidla vyvíjejí větší tlak na 

jeho vzdělání, společenskou úspěšnost a mnohdy příliš pečují o jeho zdraví. 

 

1.1.1.1 Osvojení/adopce  I. stupně  

Osvojení I. stupně (někdy také osvojení/adopce prostá či osvojení/adopce zrušitelná) je 

péče, kdy práva a povinnosti rodičů přecházejí na osvojitele a zároveň zanikají práva a 

povinnosti mezi osvojencem a jeho biologickými rodiči. Tato podforma NRP můţe být 

soudem zrušena z důleţitých důvodů na návrh osvojitele nebo osvojence. Od poloviny roku 

2006 jsou nově osvojitelé zapsáni do rodného listu dítěte na místo jeho rodičů, dříve nadále 

v rodném listě dítěte byli uvedeni biologičtí rodiče dítěte. Tato podforma NRP je moţná 

pouze u dítěte mladšího jednoho roku. 

 

1.1.1.2 Osvojení/adopce II. stupně  

Osvojení II. stupně (někdy také osvojení/adopce nezrušitelná) je ve smyslu osvojení 

vyššího stupně. „Po pravomocném rozhodnutí soudu již osvojení jako akt nelze zrušit, nabytá 

rodičovská práva a povinnosti osvojitelů k dítěti jsou trvalá, stejně jako práva a povinnosti 

dítěte vůči osvojitelům.“ (Gabriel, Novák, 2008, str.43) Takto lze osvojit pouze dítě starší 

jednoho roku, neboť se jedná o závaţné a nezvratné rozhodnutí.  

 

1.1.1.3 Osvojení dětí z ciziny a do ciziny, tj. mezinárodní osvojení 

Tato forma NRP se volí v případě, ţe se pro dítě nedaří najít náhradní rodinu v zemi 

původu. Mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při 

mezinárodním osvojení. Tato úmluva byla vypracována a přijata 29.5.1993 Haagskou 

konferencí mezinárodního práva soukromého. V České republice tato úmluva platí od 



1.6.2000 a spolu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, umoţňuje 

osvojení dětí do ciziny a z ciziny (Matějček a kol, 2002). 

„Haagská úmluva jasně stanoví postup při osvojování dítěte do zahraničí, určuje 

povinnosti a kompetence jednotlivých institucí, definuje právo dítěte na přednostní osvojení 

v zemi jeho 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 osvojování dětí do zahraničí odpovědný. Zprostředkovatelem 

této formy NRP v ČR je Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně“. (Matějček a kol, 

2002, str. 15) 

 

1.1.2 Pěstounská péče 

1.1.2.1 Pěstounská péče „klasická“ 

Pěstounská péče je určena pro ţadatele o NRP dětí, které nejsou právně volné, tzn. 

biologičtí rodiče dítěte nedali písemný souhlas s osvojením dítěte. Pěstoun můţe dítě 

zastupovat pouze v omezeném rozsahu a to především v běţných kaţdodenních záleţitostech. 

Při zásadních rozhodnutích a meznících ţivota dítěte, jako např. plánování lékařských 

zákroků, volby povolání, vydání cestovních dokladu atd., pěstouni potřebují souhlas 

zákonného zástupce dítěte, tj. biologických rodičů dítěte, případně soudu. Pěstouni tedy 

nejsou zákonní zástupci dítěte. 

Matějček (1999, str. 35) vymezuje cíl pěstounské péče takto: „Cílem pěstounské péče je 

poskytnout náhradní rodinné prostředí dětem, jestliže: nemohou dlouhodobě vyrůstat 

v prostředí rodiny tvořené jejich vlastními biologickými rodiči; ústavní (neosobní či málo 

personalizovaná) péče ohrožuje či narušuje jejich vývoj; nemohou být z nejrůznějších důvodů 

(právních, zdravotních, sociálních, psychologických) svěřeny do osvojení.“ 

U dětí, které nemají soudem nařízenou ústavní výchovu, je třeba souhlasu biologických 

rodičů dítěte se svěřením dítěte do tzv. předpěstounské péče (tj. péče budoucích pěstounů), a 

to i v případě, ţe je dítě v péči ústavu na ţádost rodičů. Souhlas biologických rodičů se 

svěřením dítěte do tzv. předpěstounské péče není třeba, je-li dítě v ústavní výchově nebo 

v zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc z rozhodnutí soudu. K zachování platnosti 

rozhodnutí o tzv. předpěstounské péči je třeba, do tří měsíců od právní moci tohoto 

rozhodnutí u soudu zahájit podání návrhu řízení o svěření dítěte do pěstounské péče 

(Bubleová a kol., 2010). 



Pěstouni pobírají dávky pěstounské péče, které patří mezí zvláštní dávky státní sociální 

podpory. Pokud pěstouni převezmou do pěstounské péče tři a více dětí nebo dítě dlouhodobě 

těţce zdravotně postiţené, mají nárok na „odměnu pěstouna ve zvláštních případech“. 

V takovém případě stát hradí za pěstouny sociální a zdravotní pojištění a dále jsou pěstouni 

bráni jako zaměstnanci státu.  

Rozlišují se dva základní typy pěstounské péče: individuální, která probíhá v běţném 

rodinném prostředí a skupinová, která je realizovaná v tzv. zařízeních pro výkon pěstounské 

péče nebo v SOS dětských vesničkách.  

Pěstounská péče je volnější svazek neţ osvojení. Pěstouni nejsou přímo vedeni k tomu, 

aby se vţívali do role rodiče dítěte, tudíţ mají větší moţnost oproti osvojitelům dítě přijmout 

takové, jaké je. Tím, ţe pěstounský svazek není definitivní, ale přesto trvalý, dochází k tomu, 

ţe mnoho pěstounů je ochotno přijmout i dítě s handicapem či problematickou vývojovou 

prognózou. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a zaniká dosaţením zletilosti dítěte, 

ale také můţe být zrušena soudem ze zásadních důvodů. Soud musí vţdy pěstounskou péči 

zrušit, pakliţe o to poţádá pěstoun.  

 

1.1.2.2 Tzv. příbuzenská pěstounská péče 

Tzv. příbuzenskou pěstounskou péči vykonávají příbuzní dítěte, zpravidla prarodiče, 

případně tety či strýcové dítěte, výjimečně i starší sourozenci dítěte, případně vzdálenější 

příbuzní. 

Prarodiče dítěte zastávající výkon pěstounské péče mají dle autorů Gabriel a Novák  

(2008) častější sklon k extrémnímu přístupu k biologickým rodičům dítěte, coţ je způsobeno 

specifickým vztahem pěstoun x biologický rodič, kdy je rodič zároveň dítětem pěstounů. 

„Prarodiče mnohdy brání synovi/dceři kontaktu s dítětem, mají potřebu dítě nepřiměřeně 

chránit před jeho vlivem i přestože styku nebrání žádná závažná překážka a kontakty by mu 

byly ku prospěchu. Nebo naopak nekriticky přehlížejí negativní vliv syna/dcery na dítě, 

omlouvají jejich prohřešky a nezájem.“ (Gabriel, Novák, 2008, str. 48). Dále autoři 

upozorňují na vyšší věkový rozdíl mezi dítětem a prarodiči, kdy se sniţuje moţnost být dítěti 

odpovídajícím identifikačním vzorem, ţivotním rádcem a inspirátorem.  

Pro dítě je jistě ţádoucí výchova prarodiči, pokud není moţná výchova rodiči, neboť je 

plně zachováno širší rodinné pouto. Přesto příbuzenská pěstounská péče má svá úskalí. 

Prarodiče mnohdy trpí přemírou lásky a shovívavosti na úkor adekvátního výchovného 

postavení zastupujícího výchovné postavení rodiče. Navíc prarodiče ve funkci pěstounů 



bývají mnohdy méně ochotní vyhledat odbornou pomoc pro svěřené dítě, nabízenou pomoc 

často odmítají, jsou méně ochotni přijmout poučení a zkušenosti druhých. 

 

1.1.2.3 Pěstounská péče na přechodnou dobu 

Pěstounská péče na přechodnou dobu byla zavedena novelou zákona 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, od 1. června 2006. Jedná se o péči v takovém případě, kdy 

biologičtí rodiče dítěte nejsou dočasně, po určitou dobu schopni vykonávat své rodičovské 

povinnosti a o dítě soustavně a kvalitně pečovat. Soud můţe svěřit dítě do pěstounské péče na 

přechodnou dobu (Bubleová a kol, 2010): 

a) „Po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat (ze zdravotních 

důvodů, výkonu trestu odnětí svobody atd.). 

b) Po jejímž uplynutí lze podle § 68a zákona o rodině dát souhlas rodiče s osvojením (jde 

o odložené novorozence, u kterých se čeká na souhlas rodičů s osvojením, kteří nejsou 

umístěni do předadopční nebo předpěstounské péče. 

c) Do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení 

(žádný zájem, kvalifikovaný nezájem).“  

Pěstounská péče na přechodnou dobu je někdy označována jako profesionální pěstounská 

péče, coţ byl její původní název. Jedná se o péči v takovém případě, kdy biologičtí rodiče 

dítěte nejsou dočasně, po určitou dobu schopni vykonávat své rodičovské povinnosti a o dítě 

soustavně a kvalitně pečovat, nebo v případě, ţe se pro dítě zajišťuje dlouhodobější řešení ve 

formě klasické pěstounské péče či osvojení.  

Smyslem pěstounské péče na přechodnou dobu je: „Pomoci dětem a mladým lidem 

v nouzi, podpořit je při uspokojivém překlenutí období rozhodování o jejich dalším osudu, 

usnadnit jim zvládnutí situace, když se ocitnou náhle mimo domov a podobně. Poskytnout 

rodičům čas na vyřešení osobních problémů či vztahů. Diagnostika, terapie a prognóza 

dalšího vývoje dítěte.“ (Gabriel a Novák, 2008, str. 54) Autoři Gabriel a Novák vymezují 

specifické znaky pěstounské péče na přechodnou dobu v porovnání s ostatními typy NRP 

takto: „Umístění dítěte na základě souhlasu biologických rodičů. Prvotní účast a spolupráce 

s biologickou rodinou. Zachování možnosti návratu dítěte do biologické rodiny.“ (Gabriel a 

Novák, 2008, str. 54)  

Pěstounská péče na přechodnou dobu je především určena (Gabriel a Novák, 2008, str. 

54-58): dětem, které mají biologickou rodinu či alespoň jednoho z rodičů; děti mladých, 

nezralých matek, které zatím nejsou schopny plnit zodpovědně svou rodičovskou roli; děti 



drogově závislých matek, které potřebují určitý čas na doléčení; děti žijící v rodině 

dlouhodobě nefunkční; děti, jejichž rodina je dlouhodobě vážně ohrožena pobytem jednoho či 

obou rodičů ve výkonu trestu; děti, které náhle onemocní závažnou nemocí a jejichž rodina či 

jeden z členů tuto zátěž dočasně nezvládá; děti vykazující masivní a dlouhodobější poruchy 

chování; děti, které jsou vráceny z neúspěšné formy NRP.“  

Pěstounskou péči na přechodnou dobu lze vyuţít také v situaci, kdy rodiče nezvládají 

výchovu a péči o své dítě a ztrácejí tak nad ním kontrolu. Dítě je následně svěřeno do péče 

pěstounů, kteří ho učí sebekontrole. Nadále je podporován pravidelný kontakt dítěte s jeho 

biologickými rodiči, aby nedošlo k zpřetrhání vzájemných citových vazeb a dítě citově 

nestrádalo. (Ellis, Dulmus & Wodarski, 2003)  

 

1.1.3 Poručenská péče 

Poručenská péče se zpravidla uplatňuje v situaci, kdy je dítě jiţ starší, tedy v mladším 

školním věku a výše, a biologičtí rodiče mu zemřeli nebo byli zbaveni rodičovské 

zodpovědnosti, nebo byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti, a nebo pozbyli 

způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu (tzn. nemají rodičovskou zodpovědnost).   

Poručník se stává zákonným zástupcem dítěte, ale nevzniká mezi nimi právní poměr jako 

mezi rodiči a jejich dětmi. Pokud poručník vykonává péči o dítě osobně, má nárok na stejné 

hmotné zabezpečení, jako by šlo o pěstounskou péči. Poručník je povinen soudu podávat 

zprávy jedenkrát ročně o osobě poručence a jeho vývoji a prospívání včetně správy majetku. 

K jakémukoliv rozhodnutí v podstatných záleţitostech týkajících se dítěte, stejně jako 

v případě pěstounské péče, potřebuje poručník schválení soudu.  

Český právní řád rozlišuje poručenství s péčí a poručenství bez péče (Bubleová a kol., 

2010): 

a) poručenství s péčí – dítěti je ustanoven poručník zpravidla z řady příbuzenstva, 

případně osoba dítěti známá nebo osoba zařazená v evidenci ţadatelů o 

zprostředkování NRP. Poručník o dítě pečuje, vychovává a zastupuje jej a spravuje 

majetek dítěte. Podléhá dozoru soudu a k některým rozhodnutím potřebuje souhlas 

soudu.  

b) poručenství bez péče - dítěti je ustanoven poručník stejně jako v případě poručenství 

s péčí. Poručník dítě zastupuje a spravuje majetek dítěte, k některým rozhodnutím 

potřebuje souhlas soudu. Pečující osobou můţe být nadále rodič, nebo dítě můţe být 

v péči osoby podle § 45 zákona o rodině „Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit 



dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho 

řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud 

přednost zpravidla příbuznému dítěte.“ Případně dítě můţe být v péči pěstounů.  

 

1.1.4 Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče 

Vyţaduje-li to zájem dítěte, můţe soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby neţ 

rodiče, jestliţe tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. 

Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte (nejčastěji prarodičům 

dítěte). Dítě je moţno svěřit i do společné výchovy manţelů. Zemře-li jeden z manţelů, 

zůstává dítě ve výchově druhého manţela. Po rozvodu manţelů rozhodne soud o výchově 

dítěte; do rozhodnutí soudu společná výchova trvá. Při rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy 

jiné fyzické osoby neţ rodiče vymezí soud rozsah jejich práv a povinností k dítěti. Rodiče 

zůstávají nadále zákonnými zástupci dítěte. (§45 z.č. 94/1964 Sb. o rodině) Důvodem 

takového řešení můţe být nemoc rodičů, jejich výkon trestu odnětí svobody, pobyt v cizině 

atd. 

 

1.2 Ústavní výchova 

Mezi instituty NRP se řadí i ústavní výchova, jelikoţ pro všechny děti nejsou vhodné 

předešlé instituty NRP. Ústavní výchova v dnešním pojetí je značně odlišná od dřívějšího 

pojetí. Dříve byla jednotlivá oddělení ústavů institucionální péče diferencována podle věku a 

zdravotního stavu dítěte. Nyní vnitřní diferenciace ústavů institucionální péče se v rámci 

moţností co nejvíce přibliţuje rodinnému prostředí, jednotlivá oddělení vytvářejí „rodinou 

buňku“. Děti jsou do „rodinné buňky“ umístěny tak, aby prostředí v „rodinné buňce“ 

korespondovalo s prostředím v rodině.  

Ústavní péče se volí v případě, kdy rodina v péči o dítě naprosto selhává a není moţné či 

vhodné zvolit osvojení či pěstounskou péči. Ústavní péči zajišťují různá kolektivní výchovná 

zařízení v rezortu ministerstva zdravotnictví (např. kojenecké ústavy, dětské domovy), dětské 

domovy v rezortu ministerstva školství či ústavy sociální péče pro handicapované děti 

v rezortu ministerstva práce a sociálních věcí.  

V ústavní péči dítě není svěřováno do péče konkrétních náhradních rodičů, ale do péče 

instituce, ve které vychovatelé přejímají pouze částečnou a dílčí odpovědnost. Opatrovníkem 

dítěte bývá příslušná sociální pracovnice Oddělení sociálně právní ochrany dětí.  



Skladba dětí, které jsou umístěny do ústavní péče se v 90. letech 20. století začala měnit, 

postupně přibývaly děti postiţené, děti dědičně zatíţené, děti romského etnika, děti starší, děti 

jejichţ biologičtí rodiče nejsou rodiči v psychosociálním smyslu, děti pocházející z rodinného 

prostředí zatíţeného sociální patologií a alkoholismem.  

Podle § 46 z.č. 94/1963 Sb. o rodině: „Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen 

zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinou péčí 

v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají přednost před výchovou 

ústavní.“  

 

1.3 Další moţnosti pomoci dětem 

„Další formou pomoci dětem žijícím v ústavní péči nikoliv však institutem náhradní 

rodinné péče je tzv. hostitelská péče“ (Bubleová a kol., 2010). 

 Hostitelská péče je určena dětem, které nemohou být osvojeny, nenajdou se pro ně 

vhodní pěstouni nebo s umístěním dítěte do pěstounské péče biologičtí rodiče dítěte 

nesouhlasí či u dítěte není realizace pěstounské péče vhodná z jiných důvodů. Tato forma 

pomoci je vhodná především pro děti, které dlouhodobě ţijí v ústavní péči: starší děti, děti 

s různými výchovnými nebo zdravotními problémy, děti odlišného etnika, sourozenecké 

skupiny (Bubleová a kol., 2010). Tyto děti pak zpravidla zůstávají v ústavních zařízeních 

několik let, mnohdy aţ do dovršení zletilosti. Je potřeba předejít vzniku psychické deprivace 

z dlouhodobého pobytu v ústavu a zpříjemnit jim tento pobyt alespoň prostřednictvím pobytu 

o víkendech, svátcích, prázdninách v hostitelských rodinách. Dítě je v takové rodině bráno 

pouze jako „host“, odtud pramení označení hostitelská péče. (Gabriel a Novák, 2008) 

O „návštěvě“ dítěte v hostitelské rodině rozhoduje ředitel příslušného ústavního zařízení, 

ve kterém je dítě umístěno, přičemţ své rozhodnutí musí konzultovat s příslušným orgánem 

sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Hostitelská péče nemá zákonné 

zakotvení, zákon pouze vymezuje povinnost vyţádat si při jakémkoliv pobytu dítěte u 

fyzických osob mimo ústav povolení pověřeného úřadu.  

Úskalím hostitelské péče je skutečná motivace ţadatelů o tento typ NRP. Někteří ţadatelé 

o NRP nemohou dosáhnout svěření dítěte do NRP obvyklým způsobem, tedy 

zprostředkováním krajským úřadem, MPSV či Úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí. 

Tito ţadatelé se snaţí např. obejít běţnou cestu svěření dítěte do NRP, nechtějí dlouho čekat 

na svěření dítěte do NRP, nechtějí absolvovat náročné a důkladné prověřování své vhodnosti, 

nebo tímto prověřením jiţ v minulosti neúspěšně prošli. Z tohoto pohledu se jeví hostitelská 



péče jako vhodná moţnost oklikou obejít příslušný standardní proces. Dalším úskalím 

motivace hostitelské péče je snaha rodičů vyhovět přání svého dítěte, které je s dítětem 

umístěným v ústavu v kamarádském či partnerském vztahu. Otázkou je, zda je hostitelská 

péče i za takových okolností ţádoucí? Dalším úskalím hostitelské péče je vlastní postavení 

dítěte v rodině, kdy dítě je povaţováno pouze za „hosta“, tudíţ není kontinuálně vychováváno 

a nejsou od něj očekávány ţádné povinnosti. (Gabriel a Novák, 2008) 

 

 

2 DŮVODY OPUŠTĚNÍ DÍTĚTE 

Do náhradní rodinné péče se svěřují děti, jejichţ rodiče se nemohou o dítě starat, např. 

z důvodu úmrtí, závaţné nemoci, výkonu trestu. Nebo rodiče se nechtějí o dítě starat, péči o 

dítě přenechají příbuzným či instituci, nemají citovou vazbu k dítěti a nenaplňují jeho 

základní fyziologické potřeby. Nebo rodiče se o dítě neumějí postarat, mají zajištěné 

materiální podmínky, ale výchovu dítěte nezvládají či nedokáţou.(Škoviera, 2007) 

Matějček (1999) uvádí, ţe někdy se stává, a to především v případě ţen prvorodiček, které 

jsou nezkušené, ţe se ocitnou v situaci bezradnosti a nemají podmínky pro výchovu svého 

dítěte, tudíţ se pod tlakem tíţivé situace rozhodnou dítěte vzdát podepsáním souhlasu 

s osvojením. Po nějaké době po podepsání souhlasu s osvojením se jejich situace někdy zlepší 

a ony by jiţ byly schopny a chtěly své dítě vychovávat, jenţe je mnohdy pozdě, neboť dítě 

bývá většinou uţ v adoptivní rodině. Důvodem bezradnosti bývá především nepřijetí vlastní 

rodinou či drţení těhotenství v tajnosti pro nepochopení okolí. Tyto ţeny bývají převáţně 

mladé, kolem 20 let (Matějček, 1999). Dalším problémem je, ţe ţeny jsou mnohdy na řešení 

situace samy, neboť partner otcovství neuznal nebo o něm ani neví, a nebo ţeny otce neznají 

pro náhodnost styku. Zřídka se stane, ţe si ţeny svůj souhlas s osvojením včas rozmyslí a dítě 

převezmou do své péče ze zařízení, kam bylo prozatím umístěno. Důvodem bývá návrat 

partnera či usmíření s rodiči. 

Nejproblematičtější bývá situace, kdy ţena je nezletilá, bydlí u svých rodičů a je na nich 

finančně závislá. Rodiče si dítě nepřejí, tudíţ ţena mnohdy své těhotenství  

ukončí interrupcí, pokud je na interrupci jiţ pozdě, dítě sice donosí, ale po porodu se ho vzdá, 

čili podepíše souhlas s osvojením pod tlakem svých rodičů. (Matějček, 1999).   

Některé ţeny nejsou schopny se o dítě postarat z různých důvodů. Důvodem bývá např. 

jejich proţité nešťastné dětství. Ony samy nebyly svými matkami přijaty a vychovávány, 

tudíţ se ani u nich nevytvořily mateřské pozitivní projevy, přestoţe si proţily zbytek dětství 



v náhradní rodině. Dalo by se tedy říci, ţe si proţily traumatizující dětství, které jim 

v dospělosti brání být rodiči. Nedokáţí svým dětem dát mateřskou lásku, neboť ji samy 

neproţily a tak nevědí, v čem spočívá. Dalším důvodem neschopnosti ţeny se postarat o své 

dítě můţe být nezralost ţeny, nemoc, handicap dítěte atd. (Matějček, 1999) 

Některé ţeny se vzdávají svého dítěte, protoţe jiţ mají větší počet dětí stejného pohlaví a 

touţí po dítěti opačného pohlaví, jenţe se jim narodí dítě opět téhoţ pohlaví. Některé ţeny se 

vzdávají svého dítěte, protoţe otcem dítěte je jiný muţ neţ manţel a ony se po porodu chtějí 

vrátit ke své vlastní rodině. (Matějček, 1999) 

 

2.1  Důvody ţen vzdávající se svého dítěte In: Matějček (1999) 

Matějček (1999) předkládá výzkum důvodů ţen vzdávajících se svého dítěte. Vychází 

z autorek: E. Kafkové, primářka kojeneckého ústavu v Jílemnici a Z. Reilové, ředitelka 

Dětského domova pro děti do 3 let v Ostravě. E Kafková realizovala tento výzkum v letech 

1955-1963. Reilová svá zjištění publikovala ve sborníku 3. olomoucké konference roku 1986. 

Matějček vycházel také ze sborníků referátů z konferencí o náhradní rodinné péči, které byly 

konány v Olomouci v roce 1979, 1981, 1984, 1988. Tohoto průzkumu se zúčastnilo celkem 

160 ţen. Nejčastější důvody pro vzdání se svého dítěte byly odlišné u svobodných ţen a ţen 

vdaných, či ţijících v trvalém svazku. Důvody vzdání se svého dítěte jsou tedy rozčleněny do 

3 skupin.  

a) Svobodné ţeny - Svobodné ţeny se rozhodly vzdát svého dítěte ve prospěch osvojení, 

jelikoţ byly zpravidla osamělé, bez pomoci a nemohly se o dítě starat. Značným 

problémem bylo, pokud svobodné ţeny byly navíc nezletilé. Jejich rozhodnutí bylo 

převáţně závislé na přání jejich rodičů. Některé svobodné ţeny se nechtěly o dítě 

starat, neboť se chtěly plně věnovat své kariéře a dítě bylo pro ně přítěţí, a nebo měly 

jiţ více dětí, ale ţádné ve vlastní péči, tudíţ i další děti byly umístěny do ústavních 

zařízeních. Některé ţeny se o své dítě ani starat nemohly, byly fyzicky nebo psychicky 

nemocné a péči o dítě by nezvládly.  

b) Vdané ţeny nebo ţeny ţijící v trvalém svazku = komplexní rodiny - Vdané ţeny se 

mnohdy nechtěly o dítě starat, neboť se chtěly plně věnovat své kariéře a dítě bylo pro 

ně přítěţí. Některé ţeny se rozhodly vzdát svého dítěte, jelikoţ uţ měly hodně dětí a 

další dítě by neuţivily nebo si přály dítě opačného pohlaví, neboť ostatní jejich děti 

byly téhoţ pohlaví, jako dítě právě narozené. Některé ţeny se takto rozhodly, protoţe 

otcem dítěte nebyl jejich manţel, a chtěly své manţelství udrţet. Některým ţenám se 



nepodařilo manţelství udrţet a otec dítěte s nimi odmítl ţít, tudíţ byly na péči o dítě 

samy. Některé ţeny zvolily tuto moţnost, neboť se cítily na mateřství příliš staré 

(starší 50 let) a otcové dětí byli zpravidla ještě starší (nad 60 let). Jiné ţeny se takto 

rozhodly pod tíhou těţké ţivotní situace, jelikoţ se staly vdovou a rozhodly se tedy 

„pohrobka“ vzdát ve prospěch osvojení.  

c) Důvody bez ohledu na rodinný stav - Bez ohledu na to, zda se jednalo o svobodnou 

ţenu či vdanou ţenu, ţeny se rozhodly vzdát svého dítěte, jelikoţ v té době bylo pro 

ně dítě krajně nevhodné, měly obavu, ţe ztratí svůj ţivotní standard a také v té době 

by nebyly schopny dítě materiálně zabezpečit. Některé ţeny byly na dítě samy, neboť 

je otec dítěte opustil a bály se reakce okolí. Dříve se na svobodnou matku nebo 

vdanou ţenu, kterou opustil manţel, pohlíţelo s opovrţením, oproti dnešní době, kdy 

svobodná matka je jakýmsi „módním trendem“. Některé ţeny se rozhodly vzdát svého 

dítěte, jelikoţ se s otcem dítěte znaly pouze povrchně a nechtěly se k němu vázat. 

Některé ţeny měly jasnou představu o své ţivotní dráze (chtěly studovat, nebo se 

věnovat kariéře), která by byla značně narušena neplánovaným ţivotem s dítětem. 

Tyto ţeny si tedy nedokázaly představit společný ţivot s dítětem na úkor vzdání se 

představy o ţivotní dráze. 

 

 

2.2  Vlastní empirický průzkum důvodů ţen vzdávající se svého dítěte 

Vlastní empirický průzkum pro účely absolventské práce v rámci studia na Vyšší odborné 

škole sociálně právní jsem realizovala v kojeneckém ústavu v Praze, nyní pod názvem Dětské 

centrum při FTN (Fakultní Thomayerově nemocnici). Důvody vzdání se dítěte jsem 

vyhledávala ve spisové dokumentaci dětí. K dispozici jsem měla spisovou dokumentaci dětí 

od roku 2003 do roku 2007 (pouze leden – duben). Zjištěné údaje předkládám v přehledné 

Tabulce č. 1 – Důvody vzdání se svého dítěte v Dětském centru při FTN, která obsahuje tyto 

parametry v daném roce: věkové zastoupení ţen vzdávajících se svého dítěte, rodinný stav, 

„rodinné“ postavení otce dítěte a jednotlivé důvody seskupené do 4 oblastí (nezájem o dítě, 

zdravotní důvody, sociální důvody a finanční důvody). 

 

 

 

 



Tabulka č. 1 – Důvody vzdání se svého dítěte v Dětském centru při FTN 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 (leden-duben) 

 

POČET PŘIJATÝCH 

DĚTÍ 

16 50 43 28 2 

VĚK ŢEN 

do 20 let 0 2 4 4 1 

20 - 30 let 8 23 26 18 1 

30 - 40 let 7 22 12 6 0 

40 - 50 let 1 3 1 0 0 

50 a více let 0 0 0 0 0 

RODINNÝ STAV ŢEN 

svobodná 11 37 33 24 2 

vdaná 3 6 6 3 0 

rozvedená 1 6 4 1 0 

vdova  1 1 0 0 0 

"RODINNÉ" POSTAVENÍ OTCE DÍTĚTE 

neuveden 11 39 35 21 2 

manţel matky 4 8 6 4 0 

přítel matky 1 3 2 3 0 

DŮVOD VZDÁNÍ SE DÍTĚTE 

nezájem o dítě 0 5 6 1 0 

zdravotní důvody 0 0 1 4 0 

sociální důvody 7 25 17 5 1 

finanční důvody 9 20 19 18 1 

 

2.3  Komparace předloţených průzkumů 

Průzkumu (In: Matějček, 1999) se zúčastnilo 160 ţen. Důvody vzdání se dítěte byly 

odlišné u ţen svobodných a vdaných. Téměř polovina svobodných ţen se takto rozhodla, 

neboť neměly o dítě zájem. Mizivé procento svobodných ţen zvolilo tuto moţnost, jelikoţ 

byly fyzicky nebo psychicky nemocné a péči o dítě by nezvládly. Polovina svobodných ţen se 

takto rozhodla ze sociálních důvodů. Ţeny byly zpravidla osamělé, bez pomoci nebo nezletilé 

a nemohly se o dítě starat. Přibliţně polovina vdaných ţen nejevila o dítě zájem, jelikoţ se 

chtěly plně věnovat své kariéře. Pětina vdaných ţen se takto rozhodla z finančních důvodů. 

Zpravidla tyto ţeny měly uţ hodně dětí a další by nezabezpečily. Další pětina vdaných ţen se 

takto rozhodla ze sociálních důvodů. V případě některých ţen byl otcem dítěte jiný muţ neţ 

manţel, některé ţeny byly příliš staré na mateřství a některé se takto rozhodly v důsledku 

těţké ţivotní situace.  



Můj průzkum se týkal 139 ţen. Téměř polovina ţen uvedla finanční tíţi jako důvod vzdání 

se svého dítěte. Zpravidla ţeny neměly kde bydlet, hrozila jim exekuce, měly jiţ více dětí a 

další dítě by nezabezpečily. Mizivé procento ţen uvedlo zdravotní problémy, ať uţ na straně 

ţen nebo dítěte. Desetina ţen uvedla nezájem o dítě, aniţ by se blíţe ke svému rozhodnutí 

vyjádřila. Třetina ţen uvedla sociální důvod, neboť se necítily na výchovu, měly uţ nějaké 

děti, ale ţádné ve své péči nebo chtěly dostudovat a dítě by bylo překáţkou.  

Při porovnání těchto dvou průzkumů jsem zjistila, ţe nezájem o dítě, jako důvod vzdání se 

svého dítěte, značně převyšoval v průzkumu In Matějček (1999), sociální a zdravotní důvody 

byly téměř vyrovnány v obou průzkumech a finanční důvody značně převyšovaly v průzkumu 

realizovaném mnou. Pro přehlednost uvádím Tabulku č. 2 – Komparace zjištěných dat. 

Z jakých příčin došlo k odlišnosti důvodu vzdání se svého dítěte? Proč dříve převaţoval 

důvod nezájem o dítě a později finanční důvody? Jedním z moţných vysvětlení je, ţe dříve 

ţeny měly lepší finanční a bytové zázemí, tudíţ tato problematika pro ně nebyla důvodem 

vzdání se svého dítěte. Naopak v pozdějších letech tato problematika byla značně zastoupena 

a pro mnoho ţen se stala důvodem vzdání se svého dítěte. Další moţné vysvětlení souvisí 

s otázkou: „Jsou uvedené důvody vzdání se svého dítěte skutečné či zastírají skutečný 

důvod?“ Odlišnost důvodu vzdání se svého dítěte je moţné také vysvětlit tak, ţe v pozdějších 

letech ţeny jako důvod vzdání se svého dítěte uváděly finanční důvody, neboť finanční 

důvody jsou společností spíše přijímané neţ nezájem o dítě. V takovém případě jsou uvedené 

finanční důvody zastírající skutečný důvod, kterým můţe být právě nezájem o dítě.  

 

Tabulka č. 2 – Komparace zjištěných dat 

  

Průzkum In: 

Matějček (1999) 

Můj průzkum 

(2003 – 2007) 

Počet přijatých dětí 160 139 

Nezájem o dítě 46% 9% 

Sociální důvody 30% 40% 

Zdravotní důvody 4% 3% 

Finanční důvody 20% 48% 

 

 

 



3 DŮVODY ŢADATELŮ O NRP 

Rodina je primární neformální sociální skupina, která má nejdůleţitější význam pro vývoj 

dítěte ve všech fázích jeho ţivota a především na úplném začátku. Rodina předurčuje osobní 

vývoj dítěte, ale také mu umoţňuje další orientaci v okolním světě. Souţití této skupiny je 

zaloţeno na legitimním svazku muţe a ţeny a na pokrevním nebo adopčním vztahu rodičů a 

dětí. Členové rodiny spolu zpravidla ţijí ve společné domácnosti a společně plní povinnosti 

týkající se výţivy a výchovy. Rodina zároveň představuje biopsychosociální model, tzn. plní 

biologické, psychologické a sociální funkce. Rodina by všem svým členům měla poskytovat 

ochranu, stabilitu, pocit bezpečí, citové zázemí a v neposlední řadě také tělesný a duševní 

rozvoj.  

Hlavní důvodem, proč lidé chtějí mít děti, je naše instinktivní výbava, neboli 

rozmnoţovací pud, jehoţ podstatnou součástí je pud pohlavní, který zajišťuje zplození 

potomstva, a pud rodičovský, který zajišťuje ochranu a další vývoj potomstva. Přínos dítěte 

pro rodiče je stejný, bez ohledu na to, zda se jedná o biologické rodiče, adoptivní či 

pěstounské rodiče. (Matějček a kol, 2002) Mít děti a starat se o ně přináší dospělým lidem 

něco radostného, co vnitřně potřebují, čím lidsky rostou a vyzrávají, co jim dává hluboké 

ţivotní uspokojení. Matějček a kol. (2002) vymezují 5 potřeb dospělých lidí, které jsou 

uspokojovány ţivotem s dětmi: 

a) Potřeba stimulace neboli náleţitého zásobení podněty – Tato potřeba vede lidi 

k činnosti. Lidé potřebují, aby nervový systém byl neustále zásobován podněty z okolí 

v patřičném mnoţství, kvalitě a proměnlivosti. Dítě je právě takovýmto 

nevyčerpatelným zdrojem podnětů 

b) Potřeba smysluplného světa – Ve výše uvedených jednotlivých podnětech je potřeba 

mít pořádek a smysl, jen tak se z nich stanou poznatky a zkušenosti. Pouze v takovém 

případě se dítě něco naučí a zároveň jen tak se mohou rodiče učit s ním. Souţitím 

s dítětem se tedy stáváme zkušenějšími. 

c) Potřeba ţivotní jistoty – Uspokojení potřeby ţivotní jistoty zbavuje člověka úzkosti, 

dodává mu pocit bezpečí a umoţňuje mu cílevědomou aktivitu. Rodiče dávají ţivotní 

jistotu svému dítěti a zároveň mají podstatný podíl své jistoty v dítěti. Rodiče 

s dítětem naváţí hluboké citové pouto, které nekončí zaloţením sekundární rodiny 

dítětem. Zároveň dítě pro své rodiče představuje předpoklad jistého zabezpečení a 

péče ve stáří. 



d) Potřeba pozitivní identity čili vlastního „já“ – Tato potřeba znamená přijetí sebe a 

své společenské hodnoty. Dítě přináší společenskou hodnotu – rodič. Tato hodnota 

znamená, ţe se rodiče stávají předmětem státní legislativy v podobě zákona o rodině, 

stávají se rodinou se svými potřebami, nároky a právy. Lidé si svou společenskou 

hodnotu nejvíce uvědomují, kdyţ je někdo potřebuje. Rodiče nejvíce potřebuje jejich 

dítě, jeho zásluhou se tedy stávají něčím víc, neţ byli dosud. 

e) Potřeba otevřené budoucnosti, jinak řečeno potřeba naděje a ţivotní perspektivy 

– Naplněním této potřeby dochází k uspokojivému proţívání osobního běhu ţivota. Při 

péči o dítě se rodiče pořád zaměřují do budoucnosti, rodiče si neustále dělají starosti, 

na druhou stranu se pořád na něco těší, něco vyhlíţí a plánují. Děti de facto přesahují 

čas svých rodičů, i po smrti rodičů v dětech pokračuje úsilí vynaloţené za celou dobu 

vzájemného souţití.  

Motivace ţadatelů o NRP ke svěření dítěte do péče je různorodá, některé motivy jsou jimi 

jasně dávány najevo, některé motivy naopak zůstávají skryté a utajované. Některé motivy 

bývají uvědomované, některé motivy vycházejí z nevědomí. (Škoviera, 2007) Škoviera (2007, 

str. 54) uvádí 3 typy motivace pro náhradní rodinnou péči:  

1) „Motivy zveřejněné – altruistický (snaha, ochota a reálná možnost pomoci dětem, 

které pomoc potřebují), profesionální (přesvědčení zájemců, že dětem rozumějí a že to 

s nimi umějí), emocionální (láska k dětem, pozitivní vztah k nim, snaha o plnější 

život), nenaplněné rodičovství (touha prožít si rodičovství alespoň psychologicky, 

když už není biologicky možné, zabezpečení kontinuity rodiny), rodinný (v rodině 

s jedináčkem doplnění sourozence), smysl života a životní náplň („náhrada“ 

prázdného místa po vlastních dětech nebo přijetí poslání např. v rámci náboženského 

společenství), ekonomické zabezpečení (snaha o smysluplné podělení se o přebytek 

materiálních statků), záchranář („spasitelský komplex“, když nemůže „spasit“ svět, 

tak aspoň jedno dítě) 

2) Motivy neveřejné – pragmatismus (může jít o dostupnou práci a možnost smysluplně 

strávit čas v konkrétním prostředí, které neposkytuje jiné možnosti), ekonomické 

přilepšení (stabilní příjem – netýká se osvojení), rodinná povinnost (pocit rodinné 

sounáležitosti i společenské očekávání vytvářejí tlak na přijetí dítěte), společenský 

status (starat se o dítě je společensky uznávaná morální hodnota), ubytování (součástí 

SOS vesničky, pěstounského zařízení i Dětského městečka), publicista (motivací je 

sebeprezentace) 



3) Motivy skryté – něco si dokazuji (aspirace nerealizovaného nebo neúspěšného 

rodičovství se přesunou na dítě „zvenku“), vykoupím své viny (pokud o odčinění, 

které bývá součástí pocitů viny souvisejících s nezvládnutou výchovou vlastní dcery či 

syna), čekám že mi bude dítě vděčné a že mne ocení (zájemce od dítěte podvědomě 

očekává „pohlazení“, vděčnost), řešení partnerské krize (příchod dítěte „zvenku“ má 

zlepšit narušený nebo málo naplněný partnerský vztah), psychopatologické motivy 

(např. heterosexuálně nebo homosexuálně pedofilní zaměření), mocenské ambice 

(rodičovská pozice umožňuje prostřednictvím budování závislosti uplatnění 

mocenských ambicí.“ 

 

4 ÚSKALÍ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE  

Matějček a kol. (2002) shrnují nejčastější vnitřní a vnější úskalí, se kterými se setkávají 

náhradní rodiny. Vycházejí z dlouhodobých sledování náhradních rodin, z jejich 

poradenského vedení, z výpovědí nových rodičů přijatých dětí a také z výpovědí dětí a 

dospívajících, kteří byli přijati do náhradní rodiny. Níţe uvedená úskalí nelze seřadit podle 

důleţitosti, neboť pro kaţdého je důleţité něco jiného. Z tohoto důvodu jsou jednotlivá úskalí 

seřazena podle časové posloupnosti, tedy od prvních úvah o přijetí dítěte aţ po jeho dospělost. 

Prvním úskalím je „informovanost“, která je velmi důleţitá. Autoři doporučují rodičům 

v náhradní rodinné péči si nejprve zjistit co nejvíce informací a vyvarovat se unáhleným 

rozhodnutím pod silným přívalem emocí. Zjištěné informace je potřeba promyslet, vyhodnotit 

a v případě jakýchkoliv nejasností se nebát obrátit s radou na odborníky.  

Druhým úskalím je „upřímnost a otevřenost jako předpoklad správného rozhodnutí“. 

Upřímnost vůči sobě samému, ale i mezi manţeli navzájem, je velmi důleţitá především 

v přípravné fázi získávání informací a zvaţování všech pro a proti. Ten z partnerů, který má 

silnější motivaci mívá tendenci přehlíţet výhrady svého partnera se slabší motivací, 

v domnění, ţe se to srovná a dítě vše změní. Důsledkem tohoto problému někdy odborníci 

slýchají, ţe něco takového nečekali a měli jim to rozmluvit. (Matějček a kol, 2002) 

Třetím úskalím je „jaké dítě přijmout do rodiny“. Před přijetím dítěte do své rodiny je 

velmi důleţité vše dobře promyslet a nic neuspěchat. Kojenecké ústavy i dětské domovy mají 

vyzkoušený systém přípravy dítěte na rodinu a stejně tak přípravy budoucích adoptivních 

rodičů a pěstounů na převzetí dítěte. Matějček a kol. (2002) uvádějí několik doporučení, co by 

mělo předcházet převzetí dítěte a co následovat. Adoptivní rodiče i pěstouni by měli dítě, 



které přebírají do své péče poznat ještě před vlastním převzetím. U kojenců a batolat je 

potřeba opakovaně dítě navštívit v dosavadním prostředí, pozorovat jej a opatrně navazovat 

kontakt za přítomnosti jim známých lidí. Děti předškolního a školního věku by měly po 

navázání kontaktů v ústavním prostředí navštívit bydliště svých budoucích rodičů. Děti 

zpravidla po této návštěvě projevují zájem u budoucích rodičů zůstat. Při přebírání dítěte 

z ústavu je vhodné vzájemné rozloučení se dítěte s personálem. Personál daného zařízení 

můţe být nadále pomocníkem při výskytu různých problémů. Přivítání dítěte v nové rodině by 

mělo proběhnout v klidu, bez přehnaných projevů emocí a v onen den by měli být v rodinném 

prostředí přítomni pouze rodiče a jejich děti. Kontakt s širší rodinou by měl být postupný. 

Čtvrtým úskalím je „minulost dítěte“. Toto úskalí se týká především starších dětí, které 

zpravidla bývají umístěni do pěstounské péče. Většina adoptivních rodičů i pěstounů si přejí, 

aby si jejich dítě nic nepamatovalo nebo pokud moţno co nejrychleji vše zapomnělo. 

Důvodem je jejich domněnka, ţe tak dítě zapomene na vše zlé a lépe k nim přilne. Jak dále 

autoři uvádějí: „o dětech obecně platí, že si pamatují více, než dávají najevo“ (Matějček a kol, 

2002, str. 114). Je nutné tedy počítat s tím, ţe dítě má své vzpomínky, záţitky i různé 

neţádoucí návyky. Některé děti si zachovají kladnou představu svých rodičů navzdory tomu, 

co proţily. Adoptivní rodiče i pěstouni se nesmí pohoršovat, ale dítěti vysvětlit, ţe jejich 

biologičtí rodiče se o ně nemohli starat, dítě uklidnit a dát mu pocit bezpečí.  

Škoviera (2007) také vidí úskalí v minulosti dítěte a zdůrazňuje skutečnost, ţe dítě 

umístěné do náhradní výchovy bývá zpravidla emocionálně i sociálně narušené. „Problém 

dítěte často spočívá v tom, jak se vyrovnává s minulostí. Pokud ji popřeme, nic tím 

nevyřešíme. Nepotřebuje odhalit své kořeny z jakéhosi sentimentu, ale proto, aby vědělo, kým 

vlastně je.“ (Škoviera, 2007, str. 119) Stejný autor uvádí, ţe je potřeba hledat způsob, jak 

jednotlivé etapy ţivota dítěte propojit a naopak se vyvarovat oddělování dítěte od jeho 

minulosti. 

Pátým úskalím je „co s vlastní rodinou dítěte?“ V případě adopce a pěstounské péče, 

kdy biologičtí rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti se zpravidla toto úskalí 

neobjevuje, jelikoţ biologičtí rodiče nejsou s dítětem v ţádném kontaktu. Problém nastává 

v případě pěstounské péče, kdy biologičtí rodiče dítěte nejsou zbaveni rodičovské 

zodpovědnosti a nevhodně narušují vztah mezi pěstouny a dítětem např. „opakovanými 

výhružkami, číhání u školy a vykřikování urážek na pěstouny, psaní vulgárních dopisů na 

otevřeném lístku pěstounům a větším dětem i do školy, vynucování návštěv přes odpor a 

strach dítěte“. (Matějček a kol., 2002, str. 117) V takovém případě se pěstouni mohou obrátit 

na soud s návrhem na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti biologických rodičů 



dítěte. Dítěti je potřeba vysvětlit, ţe počínání jeho biologických rodičů je nevhodné a co 

pěstouni povaţují za správné. Čím je dítě starší, tím se více ptá a chce více debatovat. 

V důvěrné atmosféře je moţné hovořit otevřeně a slušně s ohledem na věk dítěte.  

Šestým úskalím je „úskalí nejčetnější a nejtěţší – jak dobře vychovat přijaté dítě“. 

Ani u dětí přijatých ani u dětí biologických nelze vytvořit návod či recept jak dítě správně 

vychovat. Vţdy platí zásada, ţe rodina musí mít určitý řád, aby mohla plnit všechny své 

funkce. Další zásadou je, ţe děti musí mít hranice, musejí vědět, co mohou a co nemohou, to 

jim dává pocit jistoty a bezpečí. Jiţ předškolní děti by měly mít své povinnosti a podílet se na 

chodu a ţivotě celé rodiny. Tím dochází ke spojení rodiny a vytváří se adekvátní sebepojetí 

dítěte. 

Sedmým úskalím je „změní přijetí dítěte vztahy v rodině?“ Přijaté dítě vţdy určitým 

způsobem pozmění vztahy v rodině, vztah mezi manţeli i vztah dětí biologických či jiţ 

přijatých a nově přijatého dítěte. Z tohoto důvodu je nutné zapojení dětí adoptivních rodičů či 

pěstounů do přípravného kurzu ţadatelů o náhradní rodinou péči. Kaţdé přijímané dítě 

představuje časovou i psychickou zátěţ, na kterou je potřeba se připravit. Problémy různého 

druhu a intenzity mohou vznikat mezi biologickými dětmi či dříve přijatými dětmi 

adoptivních rodičů či pěstounů a nově přijatým dítětem. Úkolem rodičů je dát všem dětem 

najevo, ţe je mají rádi bez ohledu na jejich příchod do rodiny. Další problém můţe nastat 

v případě, ţe adoptivní matka či pěstounka po přijetí dítěte zjistí, ţe je gravidní. V tomto 

případě mají některé ţeny tendenci dítě přijaté vrátit, coţ můţe svědčit o nesprávném výběru 

ţadatelů o NRP, nedostatečné přípravě ţadatelů o NRP nebo slabého vztahu mezi rodiči a 

přijatým dítětem.  

Osmým úskalím je „neuzavírat se před okolím“. Adoptivní rodiče i pěstouni ţijí 

v představě, ţe po převzetí dítěte budou mít klid a ţít jako ostatní rodiny. Adoptivní i 

pěstounské rodiny jsou zpočátku více pozorované a někdy i podezírané, s tím je potřeba 

počítat a připravit se na to. Autoři zdůrazňují zásadu: „s pravdou se lépe žije“ (Matějček a kol, 

2002, str. 124). Autoři dále doporučují v dětech pěstovat zdravé sebevědomí, zapojit je do 

různých zájmových činností a navázání kamarádských vztahů k dětem z okolí. Dále autoři 

zdůrazňují nutnost sdělit potřebné údaje o původu svých přijatých dětí a o jejich speciálních 

problémech a potřebách především školským pracovníkům a zdravotníkům. Dobře 

informovaný pedagog vytvoří vstřícné klima ve třídě a můţe být adoptivním rodičům či 

pěstounům nápomocný při výchovném vedení dítěte. 

 



Deváté úskalí je „Sociální pracovnice jako váš nejbliţší „úřední činitel“. Sociální 

pracovnice okresního úřadu či magistrátu je první pracovnice, se kterou ţadatelé o NRP 

přijdou do kontaktu. „Náhradní rodinná péče je státem organizovaná, finančně podporovaná 

a musí být v zájmu dětí i celé rodiny kontrolovaná“ (Matějček a kol, 2002, str. 125) Úkolem 

sociální pracovnice je pomáhat v případě potíţí či konstatovat, ţe je vše v pořádku. Vztah 

mezi sociální pracovnicí a adoptivními rodiči či pěstouny bývá vzájemně kladný a 

oboustranně přínosný. V některých případech tomu tak není, adoptivní rodiče či pěstouni 

mívají pak tendenci vyhýbat se kontaktu, nepřímo si na ní stěţovat a přijaté děti navádět 

k tomu, aby při návštěvě sociální pracovnice raději mlčely. Autoři zdůrazňují, ţe vzájemnou 

snahou lze dosáhnout toho, aby sociální pracovnice byla nejen úředním činitelem, ale také 

blízkou zprostředkovatelkou dalších odborných sluţeb a důvěrnicí. (Matějček a kol. 2002) 

Desátým úskalím je „kolik a jaké děti máme přijmout?“ Na tuto otázku není 

jednoznačná odpověď. Adoptivní rodiče i pěstouni musí kriticky zhodnotit své síly, neboť 

kaţdý unese něco jiného. Autoři zdůrazňují: „přijetí dítěte znamená přijetí lidské bytosti 

vyžadující hodně času, citu i trpělivosti – je to zodpovědnost na celý život. Další dítě do 

rodiny již s nějakými dětmi není jen jeden vztah navíc. Dítě si musí vytvořit vztahy ke všem 

členům rodiny, všechny vztahy se mění, a to může někdy narušit celou strukturu rodiny.“ 

(Matějček a kol., 2002, str. 126) 

 

5 OBAVY ŢADATELŮ O NRP 

Schoolerová (2002) vymezuje 5 skupin moţných obav ţadatelů o NRP, které představují 

5 hlavních těţkostí, se kterými se adoptivní rodiče a pěstouni musí nejčastěji vyrovnat.  

První a základní obavou, se kterou se musí adoptivní rodiče vyrovnat, je jejich 

nemoţnost zplodit biologického potomka a s tím spojené zmaření snu o statusu 

biologických rodičů a o výchově biologického dítěte.  

Rodičovství představuje jednu z nejvíce zátěţových situací v ţivotě člověka. Nemoţnost 

počít potomka bývá zdrojem obrovských úzkostí, které se pojí se dvěma hrozbami. První 

hrozbou je opuštění partnerem/partnerkou. Druhou hrozbu představuje neplodnost pro oblast 

sebehodnoty, tito jedinci trpí pocity osobní nedostačivosti. (Vymětal a kol., 2007) 

Druhou obavou je, ţe adoptivní rodiče a pěstouni mají nedostatek vzorů. Adoptivní 

rodiče i pěstouni zpravidla neznají nikoho, kdo by si touto „jejich“ cestou prošel, nemají na 



koho se obrátit s prosbou o radu, tak jak tomu bývá přirozeně v případě biologického 

rodičovství, které navíc představuje klasický model rodičovství.  

Třetí moţnou obavou je, ţe adoptivní rodiče i pěstouni si nemohou o svém rodičovství 

rozhodovat sami. Tito rodiče trpí ztrátou pocitu soukromí a kontroly. Biologičtí rodiče jsou 

zřídka podrobeni osobnímu prověřování, rozhodování a ovlivňování ze strany druhých, na 

rozdíl od adoptivních rodičů a pěstounů, u kterých je toto nezbytnou podmínkou. 

Čtvrtou obavou bývá dlouhé čekání. Biologičtí rodiče mají jasnou představu o příchodu 

potomka, coţ jim umoţňuje kontinuální přípravu na příchod nového člena rodiny. Naproti 

tomu především adoptivní rodiče i pěstouni musí projít dlouhou cestou přípravy ţadatelů o 

NPR, různých vyšetření aţ po zařazení do evidence ţadatelů o NRP. Poté je ještě čeká 

neurčitá doba, která je odděluje od příchodu nového člena rodiny.  

Pátou obavou je sdílené rodičovství, které se týká otázky rodičovské zodpovědnosti. 

Tato obava se týká především adoptivních rodičů. Kdy se adoptivní rodiče skutečně stávají 

rodiči? Přestoţe adoptivní rodiče o dítě pečují od prvního dne příchodu dítěte do rodiny, 

rodiči se legálně stávají aţ po uplynutí zákonem stanovené lhůty předadopční péče. Před 

uplynutím této lhůty adoptivní rodinu navštěvuje sociální pracovnice, která mnohdy 

symbolizuje či připomíná „odlišnost“ úlohy adoptivních rodičů od biologických rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praktická část 
 

6 EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ – OBAVY ŢADATELŮ O NRP 

Lidé, kteří nemohou být biologickými rodiči, se dostávají do situace volby zůstat 

bezdětným párem či se stát „náhradními rodiči“. V této situaci mají moţnost zvolit jednu 

z forem náhradní rodinné péče. Stejně jako biologičtí rodiče mají obavy týkající se péče o 

dítě, také adoptivní rodiče či pěstouni mají tyto obavy a situaci o to sloţitější, jelikoţ mnohdy 

ani neznají úplný původ přijatého dítěte. V důsledku této skutečnosti se k běţným obavám 

ještě přidávají specifické obavy „náhradních“ rodičů.  

Pro empirické šetření byly vytvořeny dvě skupiny respondentů, první skupinu tvoří 

ţadatelé o NRP, druhou skupinu tvoří kontrolní skupina, tj. náhodně vybraní respondenti, 

kteří nejsou ţadatelé o NRP.  

6.1 Cíl a výzkumné otázky 

Prvním cílem empirického šetření je zmapovat shodu či rozdílnost preference formy NRP 

napříč skupinami. Druhým cílem je zmapovat obavy ţadatelů o NRP a kontrolní skupiny. 

Následně obavy porovnat napříč skupinami.  

Do empirického šetření byly zároveň zahrnuty otázky týkající se pohledu respondentů na 

ţeny, vzdávající se svého dítěte. Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, právě ţeny vzdávající se svého 

dítěte jsou počátečním „aspektem“ celého procesu NRP. Třetím cílem je tedy porovnat pohled 

respondentů napříč skupinami. 

 

Předpoklady empirického šetření 

Předpoklad č. 1 – Domnívám se, ţe obavy ţadatelů o NRP a kontrolní skupiny se nebudou 

téměř lišit, případně jen minimálně, tzn. do 10 % respondentů. 

Předpoklad č. 2 – Domnívám se, ţe ţadatelé o NRP preferují adopci, tzn. více jak 50 % 

respondentů. Naproti tomu kontrolní skupina preferuje spíše pěstounskou péči klasickou, tzn. 

více jak 50 % respondentů.  

 

 

 



6.2 Metody sběru a zpracování dat 

Jedná se kvantitativní ověřovací výzkum. V rámci empirického šetření budu zjišťovat 

skutečný stav zmíněného problému a zároveň ověřím či vyvrátím stanovené předpoklady 

empirického šetření. 

Pro empirické šetření jsem zvolila metodu dotazník a to z důvodu jeho anonymnosti, 

vzhledem k citlivosti poskytnutých dat, a především moţnosti dozvědět se velké mnoţství 

informací v poměrně krátkém časovém úseku. K dotazníku jsem připojila stručný průvodní 

dopis, ve kterém respondentům vysvětluji záměr mého empirického šetření a také způsob 

vyplňování dotazníku.  

Výzkumný soubor empirického šetření tvoří dvě skupiny respondentů, první skupinou 

jsou ţadatelé o NRP, druhou skupinou je kontrolní skupina. Z tohoto důvodu pro sběr dat 

byly vytvořeny dvě verze dotazníku, které se liší pouze vloţením otázky „Zamýšlel/a jste se 

někdy nad moţností přijmout dítě (určené pro náhradní rodinnou péči) do své péče?“ 

v případě kontrolní skupiny. Tudíţ dotazník pro kontrolní skupinu obsahuje o jednu otázku 

navíc, jinak jsou otázky obsahově totoţné.  

Dotazník určený pro ţadatele o NRP tvoří 15 otázek, z toho 3 uzavřené otázky, 11 

polootevřených otázek a 1 otevřená otázka. Otázka č. 1 – č. 8 zjišťuje osobní údaje 

respondentů. Otázka č. 9 – č. 11 mapuje pohled respondentů na ţenu vzdávající se svého 

dítěte. Otázka č. 12 mapuje preferovanou formu NRP. Otázka č. 13 mapuje obavy ţadatelů o 

NRP. Otázka č. 14 – č. 15 mapuje postoj respondentů k handicapu dítěte. 

Dotazník určený pro kontrolní skupinu tvoří 16 otázek, z toho 4 uzavřené otázky, 11 

polootevřených otázek a 1 otevřená otázka. Otázka č. 1 – č. 8 zjišťuje osobní údaje 

respondentů. Otázka č. 9 – č. 11 mapuje pohled respondentů na ţenu vzdávající se svého 

dítěte. Otázka č. 12 zjišťuje, zda se respondenti vůbec zamýšleli nad NRP. Otázka č. 13 

mapuje preferovanou formu NRP. Otázka č. 14 mapuje obavy ţadatelů o NRP. Otázka č. 15 – 

č. 16 mapuje postoj respondentů k handicapu dítěte.  

Respondenty ze skupiny ţadatelů o NRP jsem oslovila zprostředkovaně přes MUDr. 

Jaroslavu Lukešovou. Celková návratnost dotazníků v této skupině byla 90% (36 dotazníků ze 

40). Respondenty ze skupiny kontrolní skupina jsem oslovila osobně či formou e-mailu. 

Oslovení respondenti byli moji přátelé a známí. Celkem jsem rozeslala 50 dotazníků, do doby 

vyhodnocení se mi jich vrátilo 36, návratnost byla 72%.  



6.3 Výzkumný soubor empirického šetření 

Jak jsem jiţ zmínila, výzkumný soubor empirického šetření tvoří dvě skupiny, první 

skupinou jsou ţadatelé o NRP, druhou skupinou je kontrolní skupina. Respondenti skupiny 

ţadatelů o NRP byli absolventi přípravného kurzu NRP absolvovaného v Dětském centru při 

FTN pod vedením MUDr. Jaroslavy Lukešové od ledna 2011 do dubna 2011. Při výběru 

respondentů kontrolní skupiny jsem vyuţila tzv. záměrného výběru a individuálního 

dostupného výběru (osobním kontaktem či e-mailovou formou). Respondenti byli zvoleni 

z okruhu mých přátel a známých.  

Respondenti obou skupin byli zvoleni tak, aby byly zastoupeny 4 věkové kategorie (20-29 

let, 30-39 let, 40-49 let, 50 a více let), přičemţ stanovuji jako spodní hranici věk 20 let a horní 

hranici věk 55 let. Důvodem je mé přesvědčení, ţe v tomto věkovém rozmezí jsou 

respondenti natolik rozumově vyspělí, ţe zvládnou adekvátně přemýšlet o daném tématu a 

odpovídat na dané otázky, a dále toto věkové rozmezí je běţné pro příchod dítěte do rodiny.  

Pro přehlednost uvádím osobní údaje respondentů v tabulkách. 

 

a) Věk respondentů 

Věková kategorie ţadatelé o NRP  kontrolní skupina 

20 - 29 let 0 
13                                

(10 ţen, 3 muţi) 

30 - 39 let 
27                              

(14 ţen, 13 muţů) 
15                                 

(6 ţen, 9 muţů) 

40 - 49 let 
8                                 

(4 ţeny, 4 muţi) 
8                                   

(3 ţeny, 5 muţů) 

50  a více let 
1                                 

(1 ţena, 0 muţů) 
0 

 

b) Bydliště respondentů 

Bydliště ţadatelé o NRP kontrolní skupina 

město 
33                             

(17 ţen, 16 muţů) 
20                               

(10 ţen, 10 muţů) 

městys 
1                                 

(1 ţena, 0 muţů) 
11                                 

(6 ţen, 5 muţů) 

vesnice 
2                                 

(1 ţena, 1 muţ) 
5                                   

(3 ţeny, 2 muţi) 

 

 

 



c) Vzdělání respondentů 

Vzdělání ţadatelé o NRP kontrolní skupina 

vysokoškolské 
23                            

(11 ţen, 12 muţů) 
19                                

(10 ţen, 9 muţů) 

vyšší odborné 
1                               

(1 ţena, 0 muţů) 
3                                     

(2 ţeny, 1 muţ) 

středoškolské 
11                             

(7 ţen, 4 muţů) 
13                                     

(7 ţen, 6 muţů) 

učňovské 
1                               

(0 ţen, 1 muţ) 
1                                    

(0 ţen, 1 muţ) 

základní 0 0 

 

Ve skupině „ţadatel o NRP – ţena“ byly zastoupeny všechny úrovně vzdělání, kromě 

středního odborného učení. 11 respondentů uvedlo vysokoškolské vzdělání (obor: 

strojírenství, doprava, chemie, jazyky, pedagogika, philologie, ekonomie, sociální práce, 

psychologie evropské integrace). 1 respondent uvedl vyšší odborné vzdělání (obor: asistent 

hygienické sluţby). 7 respondentů uvedlo středoškolské vzdělání (obor: sdělovací techniky, 

sociálně správní činnost, ekonomie, radiologie, polygrafie, přírodověda).  

Ve skupině „ţadatel o NRP – muţ“ byly rovněţ zastoupeny všechny úrovně vzdělání, 

kromě vyššího odborného. 12 respondentů uvedlo vysokoškolské vzdělání (obor: strojírenství, 

matematika a fyzika, andragogika, aplikovaná informatika, ekonomie, chemie, sociální práce, 

pedagogika). 1 respondent neuvedl obor vysokoškolského vzdělání. 4 respondenti uvedli 

středoškolské vzdělání (obor: všeobecné, mechanik elektrotechnik, konzervatoř). 1 respondent 

uvedl střední odborné učení (obor: kuchař). 

Ve skupině „kontrolní skupina - ţena“ byly zastoupeny všechny úrovně vzdělání, kromě 

středního odborného učení. 10 respondentů uvedlo vysokoškolské vzdělání (obor: stavební, 

pedagogika, mezinárodní vztahy, ekonomie, sociálně správní činnost, psychologie, klinická a 

toxikologická analýza, čeština v komunikaci neslyšících). 2 respondenti uvedli vyšší odborné 

vzdělání (obor: sociálně-právní, sociální pedagogika). 7 respondentů uvedlo středoškolské 

vzdělání (obor: ekonomie, všeobecné, učitelství v mateřské škole, sociální správa, veřejně-

právní činnost). 

Ve skupině „kontrolní skupina – muţ“ byly zastoupeny všechny úrovně vzdělání. 9 

respondentů uvedlo vysokoškolské vzdělání (obor: chemie, matematika, humanitní, stavební, 

elektro, letectví). 1 respondent uvedl vyšší odborné vzdělání (obor: elektro). 6 respondentů 

uvedlo středoškolské vzdělání (obor: automatická technika, elektro, strojírenství). 1 

respondent uvedl střední odborné učení bez uvedení oboru.  



 

d) Profesní zaměření respondentů 

Nikdo z respondentů neuvedl nezaměstnanost.  

Ve skupině „ţadatel o NRP – ţena“ respondenti uvedli obor činnosti: prodej, radiologie, 

grafik, vedoucí recepce, administrativa, referent pro ochranu veřejného zdraví, HR manager, 

úřednice ve státních sluţbách, pedagog, sociální pracovník, finanční ředitelka, komunikace. 1 

respondent neuvedl obor činnosti. 2 respondenti uvedli mateřskou dovolenou. 1 respondent 

uvedl, ţe je zaměstnanec.  

Ve skupině „ţadatel o NRP – muţ“ respondenti uvedli obor činnosti: konstruktér, stavební 

technik, kuchař, konzultant, management, účetní, IT manager, technik správy PC a sítí, 

odborný asistent na VŠ, pedagog, technolog, vedoucí produkce v TV. 1 respondent uvedl, ţe 

je státní zaměstnanec. 4 respondenti uvedli, ţe jsou OSVČ.  

Ve skupině „kontrolní skupina – ţena“ respondenti uvedli obor činnosti: asistentka, junior 

účetní, vedoucí pečovatelské sluţby, knihovnice, recepční, operátorka, pedagog, specialista 

plateb, marketing, mzdová účetní, osobní asistent. 3 respondenti uvedli, ţe jsou na mateřské 

dovolené. 1 respondent uvedl, ţe je úředník státní správy. 

Ve skupině „kontrolní skupina – muţ“ respondenti uvedli obor činnosti: vědecký 

pracovník, veřejná správa, pedagog, SW engineer, stavební technik, programátor, 

elektrotechnik, elektromechanik, IT vývojář, vývojový technik, příprava výroby (svařovací 

dozor), vedoucí oddělení Data Infrastructure. 1 respondent uvedl, ţe je student. 1 respondent 

uvedl, ţe je podnikatel bez uvedení oboru činnosti. 

 

e) Rodinný stav respondentů 

Rodinný stav ţadatelé o NRP kontrolní skupina 

svobodná/ý 
3                                         

(3 ţeny, 0 muţů) 
19                                       

(10 ţen, 9 muţů) 

vdaná/ţenatý 

28                                      
(14 ţen – 6 ţen poprvé, 1 

ţena podruhé, 7 ţen 

neuvedlo; 14 muţů – 5 

muţů poprvé, 9 muţů 

neuvedlo) 

14                                         
(8 ţen – 7 ţen poprvé, 1 ţena 

neuvedla; 6 muţů – 4 muţi 

poprvé, 2 muţi podruhé) 

rozvedená/ý 
5                                         

(2 ţeny, 3 muţi) 
3                                            

(1 ţena, 2 muţi) 

 

 



f) Děti respondentů 

Děti ţadatelé o NRP kontrolní skupina 

ano, vlastní 
12                                       

(6 ţen, 6 muţů) 
17                                          

(9 ţen, 8 muţů) 

ano, nevlastní  0 
3                                            

(1 ţena, 2 muţi) 

ne 
23                                     

(13 ţen, 10 muţů) 
16                                          

(9 ţen, 7 muţů) 

neuvedeno 
1                                         

(0 ţen, 1 muţ) 
0 

 

Ve skupině „ţadatel o NRP – ţena“ z celkového počtu 19 dotázaných respondentů 4 

respondenti uvedli, ţe mají vlastní 1 dítě (2 roky, 3 roky, 4 roky, 4 roky), 2 respondenti 

uvedli, ţe mají vlastní 2 děti (2 roky a 10 let, 20 let a 22 let). Nikdo z respondentů nemá 

nevlastní dítě. 13 respondentů nemá ţádné dítě. 

Ve skupině „ţadatel o NRP – muţ“ z celkového počtu 17 dotázaných respondentů 5 

respondentů uvedlo, ţe má vlastní 1dítě (2 roky, 3 roky, 4 roky, 4 roky, 14 let). 1 respondent 

uvedl, ţe má 2 vlastní děti (2 roky a 10 let). Nikdo z respondentů nemá nevlastní dítě. 10 

respondentů nemá ţádné dítě. 1 respondent tuto otázku nevyplnil. 

Ve skupině „kontrolní skupina – ţena“ z celkového počtu 19 dotázaných respondentů 4 

uvedli, ţe mají vlastní 1 dítě (14 měsíců, 15 měsíců, 1,5 roku, 2,5 roku). 3 respondenti uvedli, 

ţe mají vlastní 2 děti (2 roky a 6 let, 4 roky a 8 let, 22 let a 24 let). 2 respondenti uvedli, ţe 

mají vlastní 3 děti (14 let, 16 let a 19 let, druhý respondent neuvedl věk dětí). 1 respondent 

uvedl, ţe má 1 nevlastní dítě (9 let). 9 respondentů nemá ţádné dítě.  

Ve skupině „kontrolní skupina – muţ“ z celkového počtu 17 dotázaných respondentů 3 

respondenti uvedli, ţe mají vlastní 1 dítě (15 měsíců, 3 roky, 8 let). 2 respondenti uvedli, ţe 

mají vlastní 2 děti (2 roky a 6 let, 11 let a 15 let). 2 respondenti uvedli, ţe mají vlastní 3 děti 

(10 let, 12 let a 21 let, 12 let, 17 let a 18 let). 1 respondent uvedl, ţe má vlastní 4 děti bez 

uvedení jejich věku. 2 respondenti uvedli, ţe mají vlastní i nevlastní děti (3 měsíce, 2 roky a 8 

let; 2,5 roku, 6,5 roku, 7 let, 8 let, 11 let). 7 respondentů nemá ţádné děti.   

 

 

 

 

 



g) Primární rodina respondentů 

Primární rodina 
ţadatelé o NRP kontrolní skupina 

úplná rodina 

32                                

(17 ţen, 15 muţů) 
31                                

(15 ţen, 16 muţů) 

neúplná rodina 
0 

1                                    
(1 ţena, 0 muţů) 

rozvedená rodina 

4                                    
(2 ţeny, 2 muţi) 

4                                    

(3 ţeny, 1 muţ) 

adoptivní rodina 0 0 

v péči jiných osob 0 0 

 

6.4 Prezentace výsledků 

V této podkapitole uvádím pouze číselné/procentuální vyhodnocení. Shrnující tabulky a 

grafy jednotlivých otázek dotazníku jsou uvedeny v příloze č. 3. Dotazník určený ţadatelům o 

NRP, který slouţil ke zjištění zkoumaných dat je v příloze č. 1. Dotazník určený pro kontrolní 

skupinu, je v příloze č. 2.  

 

Otázka č. 9 – Co je podle vás nejčastější důvod matky pro vzdání se svého dítěte? 

Ve skupině ţadatelé o NRP převaţoval důvod matky pro vzdání se svého dítěte – matka se 

nechce o dítě starat. Z celkového počtu 36 respondentů jich 20, tj. 55, 5%, uvedlo, ţe matka se 

nechce o dítě starat. 9 respondentů, tj. 25%, uvedlo jiný důvod („matka se není schopna o dítě 

starat z důvodu závislosti na návykových látkách; kombinace možností a), b), c); kombinace 

možností a), b);.alkohol a drogy; netuším; neznám důvod, vzdát se dítěte jako matka; tíživá 

životní situace a finanční faktory; kombinace možností a), d), popřípadě mentální nezralost, 

neschopnost zodpovědnosti; možnost e) a matka nemá schopnosti být matkou“). 4 respondenti, 

tj.11,1%, uvedli nedostatečnou finanční situaci. 2 respondenti, tj. 5,6%, uvedli závaţnou 

situaci. 1 respondent, tj. 2,8%, uvedl špatnou bytovou situaci. Důvod opuštění matky 

partnerem neuvedl nikdo z respondentů.  

V kontrolní skupině rovněţ převaţoval důvod matky pro vzdání se svého dítěte – matka se 

nechce o dítě starat. Z celkového počtu 36 respondentů jich 15, tj. 41,7%, uvedlo, ţe matka se 

nechce o dítě starat. 8 respondentů, tj. 22,2%, uvedlo jiný důvod („všechny uvedené možnosti; 

kombinace možností a), e); možnost a) a celková kritická sociální situace; matka není 

schopná se o dítě starat; kombinace možností b), d); kombinace možností a), b), c), d); 

kombinace možností a), e)“). 7 respondentů, tj. 19,4%, uvedlo nedostatečnou finanční situaci. 



4 respondenti, tj. 11,1%, uvedli závaţnou situaci. 2 respondenti, tj. 5,6%, uvedli opuštění 

matky partnerem. Důvod špatná bytová situace neuvedl nikdo z respondentů.  

 

Otázka č. 10 – O čem podle vás svědčí matčino rozhodnutí vzdát se dítěte? 

Ve skupině ţadatelé o NRP z celkového počtu respondentů 36, jich 11, tj. 30,6%, uvedlo 

jinou variantu („všechny možnosti; kombinace možností b), d); kombinace možností a), b); 

opravdu netuším; užívání návykové látky; možnost c) a nezralost, nezodpovědnost; kombinace 

možností a), d)“). 8 respondentů, tj. 22,2%, povaţuje matčino rozhodnutí vzdát se svého 

dítěte za její lehkomyslnost, tedy ţe neřeší důsledky svého chování. Stejný počet respondentů, 

tj. 22,2% povaţuje matčino rozhodnutí za její neschopnost být matkou. 6 respondentů, tj. 

16,7%, povaţuje matčino rozhodnutí za její tíţivou situaci, kterou není schopna řešit jiným 

způsobem. 3 respondenti, tj. 8,3%, povaţují matčino rozhodnutí za její bezcitnost.  

V kontrolní skupině z celkového počtu 36 respondentů, jich 15, tj. 41,7%, povaţuje 

matčino rozhodnutí za její tíţivou situaci, kterou není schopna řešit jiným způsobem. 8 

respondentů, tj. 22,2%, uvedlo jinou variantu („všechny možnosti; kombinace možností a), d); 

kombinace možností b), c), d); možnost a) a matka preferuje pragmaticky rodinu (třeba i 

budoucí) před jedním dítětem; možnost b) a slabomyslnost; kombinace možností a), d); 

kombinace možností a), b)“). 6 respondentů, tj. 16,7%, povaţuje matčino rozhodnutí za její 

lehkomyslnost, tedy ţe neřeší důsledky svého chování. 5 respondentů, tj. 13,9%, povaţuje 

matčino rozhodnutí za její neschopnost být matkou. 2 respondenti, tj. 5,6%, povaţují matčino 

rozhodnutí za její bezcitnost.  

 

Otázka č. 11 – Jak vnímáte ženu, která se vzdává svého dítěte? 

Ve skupině ţadatelé o NRP z celkového počtu 36 respondentů, jich 20, tj. 55,6%, vnímá 

ţenu, která se vzdává svého dítěte jako ţenu, která se dostala do tíţivé situace, kterou 

nedokázala řešit jiným způsobem. 5 respondentů, tj. 13,9% vnímá tuto ţenu jako ţenu, která 

by neměla mít děti. Stejný počet respondentů, tj. 13,9% uvedlo moţnost jinak („jako ženu, 

která se rozhodla dát dítěti život bez ohledu na extrémní podmínky ve kterých momentálně je; 

možnost b), idkyž si myslím, že když se chce, řešení se najde vždycky; kombinace možností b), 

c); kombinace možností b), d)“).     4 respondenti, tj. 11,1%, vnímají tuto ţenu jako ţenu, 

která není momentálně schopna mateřského citu, ale v budoucnu toho bude schopna. 2 

respondenti, tj. 5,6%, vnímají tuto ţenu, jako kteroukoliv jinou ţenu, kaţdá má právo se 

svobodně rozhodnout. Moţnost c) jako ţenu, která není momentálně schopna mateřského 

citu, ani v budoucnu toho nebude schopna, nikdo z respondentů neuvedl. 



V kontrolní skupině z celkového počtu 36 respondentů, jich 15, tj. 41,7%, vnímá ţenu 

vzdávající se svého dítěte jako ţenu, která se dostala do tíţivé situace, kterou nedokázala řešit 

jiným způsobem. 8 respondentů, tj. 22,2%, vnímá tuto ţenu jako ţenu, která by neměla mít 

děti. 7 respondentů, tj. 19,4%, uvedlo moţnost jinak („možnost b) a částečně i a), záleží na 

důvodech toho vzdát se dítěte; jako ženu, která nedomyslela důsledky a tuto situaci neřešila; 

kombinace možností c), e)“)        3 respondenti, tj. 8,3% vnímají tuto ţenu, jako ţenu, která 

není momentálně schopna mateřského citu, ani v budoucnu toho nebude schopna. 2 

respondenti, tj. 5,6%, vnímají tuto ţenu jako kteroukoliv jinou ţenu, která má právo se 

svobodně rozhodnout. 1 respondent, tj. 2,8%, vnímá tuto ţenu jako ţenu, která není 

momentálně schopna mateřského citu, ale v budoucnu toho bude schopna.  

 

Otázka č. 12 – Zamýšlel/a jste se někdy nad možností přijmout dítě (určené pro náhradní 

rodinnou péči) do své péče? 

Tato otázka byla součástí dotazníku určeného pouze pro kontrolní skupinu. Z celkového 

počtu 36 respondentů se 22 respondentů (16 ţen, 6 muţů), tj. 61,1%, zamýšlelo nad moţností 

přijmout dítě do své péče. 14 respondentů (3 ţeny,             11 muţů), tj. 38,8%, se nad touto 

moţností nezamýšlelo.  

 

Otázka č. 12 (žadatelé o NRP)/ č. 13 (kontrolní skupina) – Jakou formu/typ NRP 

preferujete? 

Na tuto otázku odpovídali i respondenti kontrolní skupiny, kteří v předchozí otázce 

odpověděli, ţe se nezamýšleli nad moţností přijmout dítě do své péče. Z tohoto důvodu 

celkový počet odpovědí této otázky nekoresponduje s předchozí otázkou.  

Ve skupině ţadatel o NRP respondenti zásadně preferují osvojení/adopci. Z celkového 

počtu 36 respondentů, jich 35, tj. 97,2%, preferuje osvojení/adopci.       1 respondent, tj. 2,8%, 

preferuje pěstounskou péči klasickou. Ostatní formy NRP nebyly zastoupeny. 

V kontrolní skupině rovněţ převaţuje preference osvojení/adopce. Z celkového počtu 36 

respondentů, jich 17, tj. 47,2%, preferuje osvojení/adopci. 7 respondentů, tj. 19,4%, preferuje 

pěstounskou péči klasickou. 6 respondentů, tj. 16,7%, preferuje pěstounskou péči 

příbuzenskou. 4 respondenti, tj. 11,1%, preferují více moţností (osvojení/adopce a pěstounská 

péče příbuzenská; osvojení/adopce a pěstounská péče klasická). Hostitelskou péči nepreferuje 

nikdo z respondentů. 

 



Otázka č. 13 (žadatelé o NRP)/ č. 14 (kontrolní skupina) – Máte nějaké obavy v souvislosti 

s náhradní rodinnou péčí? Co nejkonkrétněji je charakterizujte. 

Z obav respondentů v souvislosti s náhradní rodinnou péčí vyplynulo 10 kategorií: 

genetická výbava dítěte (genetická výbava a netušené sklony), zdravotní stav dítěte (zdravotní 

stav, dispozice k nemocem, handicap), biologická rodina dítěte (biologičtí rodiče dítěte, 

kontakt s biologickými rodiči, návyky biologických rodičů dítěte, návrat dítěte k biologickým 

rodičům), vztahy v rodině (přijetí nové rodiny dítětem a naopak, zapadnutí dítěte do rodiny, 

vzájemný vztah rodič-dítě, citové pouto, odcizení dítěte), proces náhradní rodinné péče 

(délka procesu, dysfunkce státního aparátu), chování dítěte (psychická deprivace, psychické 

poruchy, poruchy chování, agrese), fakt adopce (přijetí faktu adopce, kdy říct dítěti o adopci, 

pátrání dítěte po kořenech), výchova a péče (výchova, péče, být dobrý rodič, výčitky 

z rozhodnutí adopce v budoucnu) další (co z dítěte vyroste, zapojení dítěte do společenského 

ţivota, absence pudové mateřské lásky, odhalení faktu neplodnosti, změna ţivotního stylu, 

neznalost původu dítěte, finanční stránka, z případu v okolí, stejné jako u biologického dítěte), 

neurčito (ţádné, nevím, nevyplněno).  

Součet absolutní hodnoty respondentů uvedený u jednotlivých kategorií neodpovídá 

celkovému počtu 36 respondentů, jelikoţ respondenti uváděli několik kategorií současně. 

Relativní hodnota je počítána z celkového počtu 36 respondentů. Pro přehlednost uvedu pouze 

největší a nejmenší obavu ţadatelů o NRP. Úplný výčet obav ţadatelů o NRP naleznete 

v Příloze č. 3, Tabulka č.5.  

Ve skupině ţadatelé o NRP převaţuje kategorie neurčito, z celkového počtu 36 

respondentů 19 respondentů spadá do této kategorie, tj. 52,8%. Z toho 15 respondentů 

nevyplnilo tuto otázku a 4 respondenti uvedli, ţe nemají ţádné obavy. Nejmenší obavu 

představuje proces adopce a fakt adopce. V obou případech tuto kategorii uvedl pouze 1 

respondent, tj. 2,8%. Naopak největší obavou jsou vztahy v rodině. Tuto kategorii uvedlo 8 

respondentů, tj. 22,2%.  

V kontrolní skupině naopak pouze 1 respondent, tj. 2,8%, nevyplnil tuto otázku a 1 

respondent, tj. 2,8%, uvedl, ţe neví. Nejmenší obavou pro kontrolní skupinu je zdravotní stav 

dítěte. Z celkového počtu 36 respondentů tuto kategorii uvedlo 5 respondentů, tj. 16,7%. 

Naopak největší obavou pro kontrolní skupinu jsou rovněţ vztahy v rodině. Tuto kategorii 

uvedlo 18 respondentů, tj. 50%.  

 

 



Otázka č. 14 (žadatelé o NRP)/ č. 15 (kontrolní skupina) – Byl/a byste schopný/á přijmout 

do své péče dítě s nějakým „znevýhodněním či handicapem?“ 

Ve skupině ţadatelé o NRP respondenti převáţně preferují dítě bez handicapu. 

Z celkového počtu 36 respondentů, jich 24, tj. 66,7%, by bylo schopno přijmout do své péče 

dítě s nějakým „znevýhodněním či handicapem“, ale preferují dítě bez handicapu. 10 

respondentů, tj. 27,8%, není schopno přijmout do své péče dítě s nějakým „znevýhodněním či 

handicapem“. 2 respondentům, tj. 5,6%, nezáleţí na tom, zda dítě bude mít nějaký handicap či 

ne. 

Kontrolní skupina rovněţ převáţně preferuje dítě bez handicapu. Z celkového počtu 36 

respondentů jich 23, tj. 63,9%, by bylo schopno přijmout do své péče dítě s nějakým 

„znevýhodněním či handicapem“, ale preferují dítě bez handicapu. 11 respondentů, tj. 30,6%, 

není schopno přijmout do své péče dítě s nějakým „znevýhodněním či handicapem“. 2 

respondentům, tj. 5,6%, nezáleţí na tom, zda dítě bude mít nějaký handicap či ne.  

 

Otázka č. 15 (žadatel o NRP)/ č. 16 (kontrolní skupina) – S jakým „znevýhodněním či 

handicapem“ byste byl/a ochotná přijmout dítě do své péče? 

Ve skupině ţadatelé o NRP by téměř nikdo z respondentů nepřijal dítě s mentálním 

postiţením. Z celkového počtu 36 respondentů jich 35, tj. 97,2%, odpovědělo NE. Pouze 1 

respondent, tj. 2,8%, odpověděl ANO. Z celkového počtu 36 respondentů by jich 26, tj. 

72,2%, přijalo dítě s tělesným postiţením. 10 respondentů, tj. 27,8% by takové dítě nepřijalo. 

Z celkového počtu 36 respondentů by jich 25, tj. 69,4%, nepřijalo dítě se smyslovým 

postiţením. 11 respondentů, tj. 30,6%, by takové dítě přijalo. Z celkového počtu 36 

respondentů by jich 31, tj. 86,1%, nepřijalo dítě se závaţným onemocněním (srdeční, plicní, 

atd). 5 respondentů, tj. 13,9% by takové dítě přijalo. Z celkového počtu 36 respondentů by 

jich 20, tj. 55,6%, nepřijalo dítě sociálně znevýhodněné. 16 respondentů, tj. 44,4%, by takové 

dítě přijalo. Z celkového počtu 36 respondentů by jich 21, tj. 58,3%, přijalo dítě s nutností 

dodrţovat speciální dietu. 15 respondentů, tj. 41,7%, by takové dítě nepřijalo.  

V kontrolní skupině by rovněţ téměř nikdo z respondentů nepřijal dítě s mentálním 

postiţením. Z celkového počtu 36 respondentů jich 34, tj. 94,4%, odpovědělo NE. Pouze 2 

respondenti, tj. 5,6%, odpověděli ANO. Z celkového počtu 36 respondentů by jich 22, tj. 

61,1%, nepřijalo dítě s tělesným postiţením. 14 respondentů, tj. 38,9%, by takové dítě přijalo. 

Z celkového počtu 36 respondentů by jich 20, tj. 55,6%, nepřijalo dítě se smyslovým 

postiţením. 16 respondentů, tj. 44,4 %, by takové dítě přijalo. Z celkového počtu 36 

respondentů by jich 24, tj. 66,7%, nepřijalo dítě se závaţným onemocněním (srdeční, plicní, 



atd.). 12 respondentů, tj. 33,3%, by takové dítě přijalo. Z celkového počtu 36 respondentů by 

jich 22, tj. 61,1%, přijalo dítě sociálně znevýhodněné. 14 respondentů, tj. 38,9%, by takové 

dítě nepřijalo. Drtivá většina respondentů by byla ochotna přijmout dítě s nutností dodrţovat 

speciální dietu. Z celkového počtu 36 respondentů jich 28, tj. 77,8%, odpovědělo ANO. 8 

respondentů, tj. 22,2%, odpovědělo NE. 

 

6.5 Shrnutí 

6.5.1 Ověření stanovených předpokladů empirického šetření 

Předpoklad č. 1 – Domnívám se, ţe obavy ţadatelů o NRP a kontrolní skupiny se nebudou 

téměř lišit, případně jen minimálně, tzn. do 10 % respondentů. 

K předpokladu č.1 se váţe otázka č. 13 (v případě ţadatelů o NRP) či otázka č. 14 (v 

případě kontrolní skupiny). Předpoklad č. 1 se nepotvrdil. Z 10 kategorií se respondenti 

shodují ve 2 kategoriích, a v 8 kategoriích se neshodují, tzn. rozdíly napříč skupinami jsou 

větší neţ 10%.  

 

Předpoklad č. 2 – Domnívám se, ţe ţadatelé o NRP preferují adopci, tzn. více jak 50 % 

respondentů. Naproti tomu kontrolní skupina preferuje spíše pěstounskou péči klasickou, tzn. 

více jak 50 % respondentů.  

K předpokladu č. 2 se váţe otázka č. 12 (v případě ţadatelů o NRP) či otázka č. 13 (v 

případě kontrolní skupiny). Předpoklad č. 2 se potvrdil v případě ţadatelů o NRP, ale 

nepotvrdil v případě kontrolní skupiny. Více jak 50% dotázaných ţadatelů o NRP preferuje 

adopci, ale méně jak 50% respondentů v kontrolní skupině preferuje pěstounskou péči bez 

ohledu na konkrétní typ (pěstounská péče klasická, pěstounská péče příbuzenská).  

6.5.2 Shrnutí empirického šetření 

Vytyčené cíle empirického šetření se mi podařilo zmapovat. Prvním cílem bylo zmapovat 

preferovanou formu/typ NRP v obou skupinách a odhalit moţné diferenciace. Respondenti 

obou skupin preferují osvojení/adopci. Ţadatelé o NRP v drtivé většině (97,2%), v kontrolní 

skupině téměř polovina respondentů (47,2%), téměř druhá polovina respondentů (36,1%) 

preferuje jeden z typů pěstounské péče. Druhým cílem bylo zmapovat obavy ţadatelů o NRP 

a kontrolní skupiny a odhalit diferenciaci napříč skupinami. Obavy respondentů jsem 

rozčlenila do 10 kategorií. Všech 10 kategorií bylo zastoupeno v obou skupinách. Největší 



obavou respondentů obou skupin jsou vztahy v rodině, nejmenší obava se nepatrně liší napříč 

skupinami. Ţadatelé o NRP se nejméně obávají procesu NRP, pro kontrolní skupinu nejmenší 

obavu představuje rovněţ proces NRP stejně jako zdravotní stav dítěte.  

Jak jiţ bylo řečeno, do empirického šetření byly zahrnuty i otázky týkající se pohledu na 

ţeny vzdávající se svého dítěte. Pohled respondentů na tyto ţeny napříč skupinami se liší 

minimálně. Za nejčastější důvod ţeny vzdávající se svého dítěte respondenti obou skupin 

povaţují, ţe se matka nechce o dítě starat. Ve vnímání matčina rozhodnutí vzdát se svého 

dítěte je patrná vyšší diferenciace odpovědí respondentů napříč skupinami. Ţadatelé o NRP 

povaţují matčino rozhodnutí vzdát se svého dítěte převáţně jako kombinaci tíţivé situace, 

kterou není matka schopna řešit jiným způsobem a její lehkomyslnosti, tedy ţe neřeší 

důsledky svého chování. Kontrolní skupina povaţuje matčino rozhodnutí vzdát se svého 

dítěte především za tíţivou situaci, kterou není schopna řešit jiným způsobem. Ve vnímání 

ţeny, která se rozhodla vzdát svého dítěte, se odpovědi respondentů napříč skupinami téměř 

neliší. Respondenti obou skupin vnímají tuto ţenu především jako ţenu, která se dostala do 

tíţivé situace, kterou nedokázala řešit jiným způsobem.  

 

7 DISKUZE A ZÁVĚRY 

Důvod, který vede biologické rodiče k opuštění či vzdání se svého dítěte, je variabilní. 

Někteří rodiče nemají zájem starat se a vychovávat svého potomka, jiní rodiče se takto 

rozhodnou pod tíhou sociálních či finančních důvodů, nebo ze zdravotních důvodů na straně 

dítěte či rodiče. Z výzkumu důvodů ţen vzdávající se svého dítěte realizovaném v letech 

1955-1963, publikovaném In: Matějček (1999), vyplývá, ţe nejčastějším důvodem byl 

nezájem o dítě (46%), v mém průzkumu realizovaném v letech 2003-2007 nejčastějším 

důvodem byly finanční důvody, a naopak nezájem o dítě byl minimálně zastoupený. Při 

vysvětlování diferenciace důvodů vzdání se svého dítěte je nutné si poloţit několik otázek: 

„Je důvodem odlišná politická a společenská situace ve 20. a 21. století? Jsou uvedené 

důvody vzdání se svého dítěte skutečné nebo zastírají skutečný důvod? Rozhodují se takto 

ţeny svobodně či pod tlakem někoho či něčeho?“ Na přelomu století postupně došlo ke 

změně finanční situace, změnila se bytová politika a politika zaměstnanosti. Pracovní 

příleţitosti, moţnosti samostatného bydlení a s tím související ztíţená finanční situace a 

sociální postavení jedinců ve společnosti mohou být moţným vysvětlením odlišného přístupu 

ţen i muţů k neplánovanému či nechtěnému těhotenství.  



Otázka týkající se důvodu vzdání se svého dítěte byla součástí dotazníku určeného pro 

ţadatele o NRP i pro kontrolní skupinu, v rámci empirického šetření realizovaném v roce 

2011. Tato otázka byla rovněţ poloţena respondentům v rámci empirického šetření 

realizovaném v roce 2007 mapující pohled společnosti na ţeny vzdávající se svého dítěte, 

v mé absolventské práci na téma „Ţeny vzdávající se svého dítěte“ (Tůmová, 2007). Tohoto 

empirického šetření se zúčastnilo 132 respondentů (81 ţen, 51 muţů). Respondenti obou 

empirických šetření povaţují za nejčastější důvod vzdání se svého dítěte zpravidla nezájem o 

dítě („matka se nechce o dítě starat“), coţ koresponduje s výzkumem In: Matějček (1999). 

Respondenti v empirickém šetření (2007) se přiklánějí i k jiným důvodům (viz. shrnující 

tabulka č. 3 – „Nejčastější důvod matky pro vzdání se svého dítěte“). V této tabulce jsou data 

obou empirických šetření barevně rozlišena, ţlutou barvou jsou značena data empirického 

šetření (2011), zelenou barvou jsou značena data empirického šetření (2007). Dotazník 

empirického šetření (2007) neobsahoval nabídku: opuštění matky partnerem, a závaţná 

situace ţeny, z tohoto důvodu je ve shrnující tabulce uvedena hodnota – neuvedeno 

v dotazníku. V obou empirických šetření byla významně zastoupena kategorie „jiná“. Do této 

kategorie spadá v případě empirického šetření (2011): „matka se není schopna o dítě starat, 

tíživá životní situace a finanční faktory, mentální nezralost, neschopnost zodpovědnosti, 

neschopnost být matkou, kritická sociální situace, kombinace nabízených možností“. 

V případě empirického šetření (2007) spadá do této kategorie: „špatné rodinné zázemí, 

nezralost, nezletilost, beznadějná situace matky, nepřipravenost na mateřství, dítě je pro 

matku přítěží, matka nemá partnera nebo nezná otce, chce to partner, prostituce, závislost na 

návykových látkách, kombinace nabízených možností“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 3 – „Nejčastější důvod matky pro vzdání se svého dítěte“ 

 

kategorie 

absolutní 

hodnota 

ţadatelé o 

NRP 

absolutní 

hodnota 

kontrolní 

skupina 

relativní 

hodnota 

ţadatelé o 

NRP 

relativní 

hodnota 

kontrolní 

skupina 

absolutní 

hodnota 

empirické 

šetření 

(2007) 

relativní 

hodnota 

empirické 

šetření    

(2007) 

počet 

respondentů 36 36     132   

matka se nechce 

o dítě starat 20 15 55,6% 41,7% 41 31,1% 

opuštění matky 

partnerem 0 2 0,0% 5,6% 

neuvedeno v 

dotazníku 0,0% 

špatná bytová 

situace 1 0 2,8% 0,0% 5 3,8% 

nedostatečná 

finanční situace 4 7 11,1% 19,4% 40 30,3% 

závaţná situace 

ţeny (ţena má jiţ 

několik dětí, 

zdravotní 

důvody) 2 4 5,6% 11,1% 

neuvedeno v 

dotazníku 0,0% 

jiný 9 8 25,0% 22,2% 46 34,8% 

 

Dalším významným zkoumaným aspektem mého empirického šetření byla preference 

formy NRP. Respondentům kontrolní skupiny jsem nejprve poloţila otázku, zda se vůbec 

zamýšleli nad moţností přijmout dítě do své péče.  Většina respondentů (61,1%) se nad touto 

moţností zamýšlela a 38,8% respondentů se nad touto moţností nezamýšlelo, přesto někteří 

z nich odpověděli na otázku, jakou formu NRP by preferovali. Jednoznačně preferovanou 

formou NRP je adopce/osvojení (97,2% ţadatelů o NRP a 47,2 % kontrolní skupina). Z forem 

NRP adopce/osvojení po právní stránce i z hlediska navázání citových vazeb nejvíce 

koresponduje s rodinným souţitím mezi biologickými rodiči a dětmi, z tohoto důvodu jsem 

předpokládala, ţe ţadatelé o NRP budou preferovat osvojení/adopci před dalšími formami 

NRP, coţ se potvrdilo. Zároveň jsem předpokládala, ţe kontrolní skupina, tedy neţadatelé o 

NRP, budou preferovat jinou formu NRP před adopcí/osvojením, jelikoţ ostatní formy NRP 

jsou oproti adopci/osvojení po právní stránce méně závazné. K mému překvapení i 



respondenti kontrolní skupiny v drtivé většině preferují adopci/osvojení. V kontrolní skupině 

byla téměř stejně zastoupena pěstounská péče klasická (19,4%) a pěstounská péče 

příbuzenská (16,7%). Hostitelská péče nebyla v obou skupinách zastoupena vůbec. Moţným 

vysvětlením v případě ţadatelů o NRP je právě téměř ţádná právní závaznost z ní vyplývající 

a zpravidla nenavázání trvalého citového vztahu. Respondenti kontrolní skupiny tuto formu 

NRP zřejmě neuváděli z důvodu její nízké povědomosti či neznalosti.  

 

Ústředním tématem mého empirického šetření byly obavy ţadatelů o NRP a jejich 

komparace s obavami kontrolní skupiny. Z obav v souvislosti s NRP respondentů vyplynulo 

10 kategorií: genetická výbava dítěte, zdravotní stav dítěte, biologická rodina dítěte, vztahy 

v rodině, proces náhradní rodinné péče, chování dítěte, fakt adopce, výchova a péče, další, 

neurčito. (viz. 6.4 Prezentace výsledků)  

Problematické genetické výbavy dítěte se obává 11,1% ţadatelů o NRP a 36,1% 

respondentů kontrolní skupiny. S genetickou výbavou dítěte úzce souvisí zdravotní stav 

dítěte, který je obavou pro 16,7% ţadatelů o NRP a 13,9% respondentů kontrolní skupiny. 

Matějček a kol. (2002) řadí mezi úskalí NRP informovanost a zdůrazňují nutnost získat co 

nejvíce informací o dítěti. Tyto informace je potřeba promyslet a zváţit, zda se ţadatelé o 

NRP cítí na výchovu a péči o dítě se zdravotním handicapem. Jak vyplynulo z otázky č. 14 

(ţadatelé o NRP)/ č. 15 (kontrolní skupina) téměř třetina respondentů obou skupin (27,8% 

ţadatelů o NRP, 30,6% respondentů kontrolní skupiny) by nepřijala dítě se „znevýhodněním 

či handicapem“. Téměř dvě třetiny respondentů obou skupin (66,7% ţadatelů o NRP, 63,9% 

respondentů kontrolní skupiny) by dítě se „znevýhodněním či handicapem“ přijalo, ale 

preferují dítě bez handicapu. Tabulka č. 7 v příloze 3 předkládá postavení respondentů vůči 

jednotlivým typům „znevýhodnění či handicapu“.  

Překvapivě biologická rodina dítěte nepředstavuje zásadní obavu ţadatelů o NRP (11,1%), 

ale pro respondenty kontrolní skupiny je biologická rodina dítěte značnou obavou (38,9%). Je 

to způsobeno tím, ţe ţadatelé o NRP procházejí důkladnou přípravou na přijetí dítěte do své 

péče, v rámci které jsou připravováni na případný zásah biologické rodiny dítěte? Mají 

ţadatelé o NRP tak silnou touhu po dítěti, ţe biologická rodina dítěte pro ně nepředstavuje 

téměř ţádnou obavu? Matějček a kol. (2002) mezi úskalí NRP řadí biologickou rodinu dítěte, 

kdy biologičtí rodiče dítěte mohou velmi nevhodně narušovat vztah zpravidla mezi pěstouny a 

dítětem. V takovém případě je nutné dítěti vysvětlit, ţe chování jeho biologických rodičů je 

nevhodné a mít neustále na paměti, ţe následné očerňování chování jeho biologických rodičů 

není dítěti prospěšné, naopak mohou tak dítěti ještě více ublíţit.  



Polovina respondentů kontrolní skupiny (50%) uvedla obavu ze vztahů v rodině, tedy 

přijetí nové rodiny dítětem a naopak, vzájemný vztah rodič-dítě. Tuto obavu uvedla téměř 

čtvrtina ţadatelů o NRP (22,2%), byla to druhá nejčastější obava této skupiny. Matějček a kol 

(2002) mezi úskalí NRP řadí změnu vztahů v rodině, poukazuje na skutečnost, ţe přijetí dítěte 

do rodiny vţdy pozmění vztahy v rodině, ať uţ se jedná o vztahy mezi rodiči a dětmi nebo 

vztahy mezi sourozenci navzájem. Na tuto skutečnost by měl být ţadatel o NRP důkladně 

připravený a po přijetí dítěte do rodiny postupně pracovat na budování pevného citového 

vztahu, coţ je cesta bez pochyb dlouhá a především velmi náročná jak pro adoptivní rodiče, 

tak pro osvojené dítě i jeho případné sourozence. 

Proces NRP v obou skupinách nepředstavuje téměř ţádnou obavu (2,8% ţadatelé o NRP, 

13,9% respondenti kontrolní skupiny). Přibliţně 10% nárůst této obavy u respondentů 

kontrolní skupiny oproti ţadatelům NRP je moţné vysvětlit tím, ţe ţadatelé o NRP jsou 

s mnohdy zdlouhavým procesem NRP jiţ zpočátku smířeni, nebo v rámci přípravy ţadatelů o 

NRP jsou postupně informováni o celém postupu procesu NRP. Neţadatelé o NRP mají 

mnohdy pouze povrchní informace o celé této problematice. Matějček a kol. (2002) řadí 

proces NRP a především kontakt se sociální pracovnicí okresního úřadu či magistrátu jako 

jedno z moţných úskalí NRP. Sociální pracovnice vykonává funkci pomocného úředního 

činitele, zprostředkovatelky sociálních sluţeb a mnohdy i důvěrnice. Přesto někteří ţadatelé o 

NRP mohou sociální pracovnici vnímat jako hrozbu. Schoolerová (2002) rovněţ řadí 

zdlouhavý proces NRP a kontakt se sociální pracovnicí mezi těţkosti adoptivních a 

pěstounských rodičů. Zdůrazňuje skutečnost, ţe kontakt se sociální pracovnicí mnohdy 

symbolizuje „odlišnost“ úlohy adoptivních rodičů od biologických rodičů.  

Psychická zátěţ dítěte, jako je psychická deprivace, psychické poruchy, poruchy chování 

či agrese, překvapivě nepředstavuje přílišnou obavu (13,9% ţadatelé o NRP, 16,7% 

respondenti kontrolní skupiny). Důvodem můţe být předpoklad respondentů obou skupin, ţe 

včasným poskytnutím láskyplného a citlivého zázemí můţe dojít k odstranění psychické 

zátěţe dítěte. Chování dítěte úzce souvisí s jeho psychickou výbavou a jeho minulostí, kterou 

Matějček a kol (2002) řadí mezi úskalí NRP. Ţadatelé o NRP musí mít nezbytně na paměti, ţe 

dítě má své vzpomínky, záţitky i různé neţádoucí návyky se kterými se musí vyrovnat. Také 

Škoviera (2007) vidí úskalí NRP v minulosti dítěte a zdůrazňuje skutečnost, ţe dítě umístěné 

do náhradní výchovy bývá zpravidla emocionálně i sociálně narušené. Úkolem adoptivních a 

pěstounských rodičů je hledat způsob, jak jednotlivé etapy ţivota dítěte propojit a neoddělovat 

dítě od jeho minulosti.  



Přijetí faktu adopce a vyrovnání se s touto skutečností včetně sdělení faktu adopce dítěti 

pro ţadatele o NRP nepředstavuje téměř ţádnou obavu (2,8%), ale třetina respondentů 

kontrolní skupiny se této skutečnosti obává (30,6%). Ţadatelé o NRP v rámci přípravy na 

přijetí dítěte jsou připravováni na sdělení faktu adopce dítěti, rodině a známým. Stávají se 

tedy kompetentnějšími a jistějšími v této záleţitosti oproti respondentům kontrolní skupiny?  

Výchova a péče o přijaté dítě pro ţadatele o NRP představuje nepatrnou obavu (8,3%), 

oproti respondentům kontrolní skupiny (38,9%). Respondentům kontrolní skupiny se můţe 

zdát výchova a péče o přijaté dítě náročnější neţ o vlastní dítě, jelikoţ někdy nejsou známy 

plné informace o genetickém původu dítěte (např. zdravotní stav rodičů, závaţná onemocnění 

v rodině především psychická).   

Polovina ţadatelů o NRP (52,8%) uvedla, ţe nemají ţádné obavy, neví nebo tuto otázku 

nezodpověděli. Tato kategorie byla u respondentů kontrolní skupiny zastoupena minimálně 

(5,6%). Nezodpovězení otázky lze vysvětlit tím, ţe obavy skutečně nemají nebo je nechtějí 

uvést.  Jeden ţadatel o NRP uvedl, ţe ţádné obavy nemá, kdyby je měl, neţádal by o svěření 

dítěte do péče. Tímto výrokem je moţné vysvětlit, proč téměř polovina ţadatelů o NRP 

neuvedla ţádnou obavu v souvislosti s NRP. 

Posledním cílem empirického šetření bylo zmapovat pohled na ţeny vzdávající se svého 

dítěte a zjištěná data porovnat s daty sebranými v rámci empirického šetření 2007. (Tůmová, 

2007)  

Respondenti empirického šetření (2011) povaţují matčino rozhodnutí vzdát se svého 

dítěte především za kombinaci výčtu nabízených moţností (viz. Tabulka č. 4 – Matčino 

rozhodnutí vzdát se svého dítěte) v kombinaci s nezralostí, nezodpovědností, uţíváním 

návykových látek. Podle respondentů empirického šetření (2007) matčino rozhodnutí vzdát se 

svého dítěte svědčí především o její tíţivé situaci, kterou není schopna řešit jiným způsobem. 

Názory respondentů empirického šetření (2011) napříč skupinami se příliš nelišily. 

Diferenciace byla patrná pouze v kategorii „její tíţivé situaci, kterou není schopna řešit jiným 

způsobem“ (16,7% ţadatelé o NRP, 41,7% respondenti kontrolní skupiny) a v kategorii „jiná 

varianta“ (30,8% ţadatelé o NRP, 22,2% respondenti kontrolní skupiny). V obou empirických 

šetření byla nejméně zastoupená kategorie „její bezcitnosti“ (empirické šetření 2011 – 8,3 % 

ţadatelé o NRP a 5,6 % kontrolní skupina; empirické šetření 2007 – 6,1 %) Při posuzování 

matčina rozhodnutí vzdát se svého dítěte byli respondenti obou empirických šetření spíše 

empatičtí a toto rozhodnutí vnímali zpravidla pozitivně, coţ koresponduje s vnímáním ţeny, 

která se vzdává svého dítěte. 

 



Tabulka č. 4 – Matčino rozhodnutí vzdát se svého dítěte 

kategorie 

absolutní 

hodnota 

ţadatelé 

o NRP 

absolutní 

hodnota 

kontrolní 

skupina 

relativní 

hodnota 

ţadatelé o 

NRP 

relativní 

hodnota 

kontrolní 

skupina 

absolutní 

hodnota 

empirické 

šetření 

(2007) 

relativní 

hodnota 

empirické 

šetření 

(2007) 

počet respondetnů 36 36     132   

její tíţivé situaci, kterou není 

schopna řešit jiným způsobem 6 15 16,7% 41,7% 64 48,5% 

její lehkomyslnosti, tedy ţe 

neřeší důsledky svého chování 8 6 22,2% 16,7% 26 19,7% 

její bezcitnosti 3 2 8,3% 5,6% 8 6,1% 

její neschopnosti být matkou 8 5 22,2% 13,9% 9 6,8% 

jiná varianta 11 8 30,6% 22,2% 25 18,9% 

 

I ve vnímání ţeny vzdávající se svého dítěte byli respondenti obou empirických šetření 

především empatičtí a shodně ţenu vzdávající se svého dítěte vnímají jako ţenu, která se 

dostala do tíţivé situace, kterou nedokázala řešit jiným způsobem. Moţným vysvětlením 

můţe být empatické vcítění se do tíţivé situace ţen, která stojí  

před nelehkým rozhodnutím a uvědoměním si, ţe sami se mohou někdy nečekaně dostat před 

takové rozhodnutí. Nejméně zastoupenou kategorií v empirickém šetření (2011) bylo vnímání 

této ţeny „jako ţenu, která momentálně není schopna mateřského citu a ani v budoucnu toho 

nebude schopna“ (0%), v případě skupiny ţadatelé o NRP, respondenti kontrolní skupiny 

vnímají tuto ţenu stejně, s tím, ţe v budoucnu bude schopna mateřského citu (2,8%). V 

empirickém šetření (2003-2007) nejméně zastoupenou kategorií byla „jako ţenu, která není 

momentálně schopna mateřského citu, ale v budoucnu toho bude schopna“ (0%). Úplný výčet 

kategorií vnímání ţeny vzdávající se svého dítěte obou empirických šetření předkládám 

v tabulce č. 5 – Vnímání ţeny vzdávající se svého dítěte. 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 5 – Vnímání ţeny vzdávající se svého dítěte 

kategorie 

absolutní 

hodnota 

ţadatelé o 

NRP 

absolutní 

hodnota 

kontrolní 

skupina 

relativní 

hodnota 

ţadatelé 

o NRP 

relativní 

hodnota 

kontrolní 

skupina 

absolutní 

hodnota 

empirické 

šetření 

(2007) 

relativní 

hodnota 

empirické 

šetření 

(2007) 

Počet respondentů 36 36     132   

jako kteroukoliv jinou ţenu, 

kaţdá ţena má právo se 

svobodně rozhodnout 2 2 5,6% 5,6% 15 11,4% 

jako ţenu, která se dostala do 

tíţivé situace, kterou 

nedokázala řešit jiným 

způsobem 20 15 55,6% 41,7% 68 51,5% 

jako ţenu, která není 

momentálně schopna 

mateřského citu, ani v 

budoucnu toho nebude 

schopna 0 3 0,0% 8,3% 10 7,6% 

jako ţenu, která není 

momentálně schopna 

mateřského citu, ale v 

budoucnu toho bude schopna 4 1 11,1% 2,8% 0 0,0% 

jako ţenu, která by neměla 

mít děti 5 8 13,9% 22,2% 24 18,2% 

jinak 5 7 13,9% 19,4% 15 11,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR 

Hlavním úkolem náhradní rodinné péče je poskytnout rodinné prostředí dětem, které 

nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči. Za velmi důleţité povaţuji důkladnou 

přípravu ţadatelů o NRP, zmapování jejich obav v souvislosti s přijetím dítěte do své péče a 

následnou průběţnou práci s ţadateli o NRP. Za nutné povaţuji svěření vhodného dítěte do 

péče vhodných ţadatelů o NRP, tedy vytvoření takového rodinného prostředí, které bude 

stabilní a ku prospěchu rodičů i dítěte.  

Na závěr se vrátím ke stanoveným cílům bakalářské práce. Prvním cílem bylo zmapovat 

preferenci institutu náhradní rodinné péče. V obou zkoumaných skupinách jednoznačně 

převaţoval zájem o osvojení/ adopci (97, 2 % ţadatelů o NRP, 47, 2% respondentů kontrolní 

skupiny). Osvojení/ adopce jako jediný institut náhradní rodinné péče nejvíce koresponduje 

s biologickým rodičovstvím, z tohoto důvodu jsem předpokládala, ţe ţadatelé o NRP budou 

mít jednoznačně zájem o tento institut NRP, coţ se potvrdilo. Zároveň jsem předpokládala, ţe 

neţadatelé o NRP budou mít zájem především o jiný institut NRP, právě z důvodu „právní 

volnosti“ oproti osvojení/adopci. Tento předpoklad se nepotvrdil, i neţadatelé o NRP mají 

zájem především o osvojení/adopci. Hostitelská péče, jako nově se rozvíjející moţnost 

pomoci dětem, které nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči, byla rovněţ zahrnuta do 

nabídky institutů NRP předloţené respondentům. Nikdo z respondentů neprojevil zájem o 

tento institut. Moţným vysvětlením je přílišná „právní a citová volnost“, nízká povědomost či 

neznalost.  

Druhým cílem bylo zmapovat obavy v souvislosti s NRP ţadatelů o NRP a pro zajímavost 

provést komparaci s obavami neţadatelů o NRP. Překvapivým zjištěním bylo, ţe polovina 

ţadatelů o NRP neuvedla ţádné obavy. Tuto skutečnost lze vysvětlit tak, ţe skutečně ţádné 

obavy v souvislosti s NRP nemají, nebo je nechtějí uvést. Ţadatelé o NRP stejně jako 

neţadatelé o NRP se zpravidla obávají vztahů v rodině, tedy navázání vztahu rodiče-dítě, dítě-

sourozenci, dítě-širší rodina. Naopak ţadatelé o NRP se nejméně obávají přijetí faktu adopce 

a procesu NRP. Tuto skutečnost lze přisoudit přípravě ţadatelů o NRP, v rámci které jsou 

postupně připravováni na jednotlivé „aspekty“ celého procesu NRP. Neţadatelé o NRP se 

nejméně obávají zdravotního stavu dítěte a rovněţ procesu NRP. Obavy ţadatelů  

byly rozčleněny do 10 kategorií, v obou skupinách byly zastoupeny všechny kategorie. 

Respondenti obou skupin se v některých obavách v souvislosti s NRP shodují v jiných je 

patrná větší diferenciace.  



Ţeny vzdávající se svého dítěte jsou počátečním aspektem procesu NRP. Z tohoto důvodu 

do dotazníku předloţeného respondentům byly zařazeny také otázky mapující pohled 

respondentů na tyto ţeny. Z empirického šetření vyplývá, ţe respondenti obou skupin 

zaujímají spíše empatický postoj vůči těmto ţenám. Rozhodnutí ţen vzdát se svého dítěte 

vnímají zpravidla jako její tíţivou situaci, kterou není schopna řešit jiným způsobem, coţ 

odpovídá také zjištění empirického šetření 2007 (Tůmová, 2007). Dříve bylo takové 

rozhodnutí ţen povaţováno společností za nepřijatelné a zahanbující. Domnívám se, ţe dnes 

je postoj společnosti příznivější pro ţeny, které se takto rozhodly.  

Domnívám se, ţe empirické šetření přineslo zajímavá zjištění. Do budoucna by bylo 

vhodné empirické šetření zaměřit hlouběji na obavy ţadatelů o NRP a jejich motivaci k přijetí 

dítěte, a především zvolit metodu rozhovoru. Domnívám se, ţe metoda rozhovoru je 

vhodnější z důvodu získání úplnějších odpovědí a moţnosti okamţitého ujasnění si 

případných nejasností předloţených otázek či nabízených moţností odpovědi. Zároveň 

povaţuji za přínosné zmapovat preferenci institutu/formy NRP na větším souboru a hlouběji 

se zaměřit na důvody respondentů pro danou formu NRP či zmapovat jaké výhody či 

nevýhody pro ně jednotlivé formy NRP představují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


