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ANOTACE  
 

Tato práce má uvést teoretické poznatky o hostitelské péči do kontextu se 
sociálně-právní ochranou dětí a teorií o identitě dítěte. Dále zde budeme v souvislosti 
s hostitelskou péčí zpracovávat názory a osobní zkušenosti lidí, kteří své dětství strávili 
v dětských domovech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annotation 
 

This work is intended to give theoretical knowledge of host care in the context of 
the social and legal protection of children and theories about the identity of the child. The 
 opinions and personal experiences of individuals who spent their childhood in children´s 
home will be taken into account. 
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Abstrakt 

 

 Tato práce nejprve uvádí do kontextu teoretické poznatky o hostitelské péči se 

sociálně – právní ochrannou dětí a s teorií o identitě dítěte. Přední kapitoly se nejprve 

zabývají principy sociálně- právní ochrany dětí, dále pak charakterizují formy náhradní 

rodinné péče. Třetí kapitola se věnuje hostitelské péči samotné- vymezuje ji a její účel, 

podrobně charakterizuje skupiny tzv. těžko umístitelných, pro které je hostitelská péče 

zvláště vhodná, zmiňuje se o nestátních neziskových organizacích, které se hostitelské 

péči věnují a popisuje proces jejího zprostředkování. Výzkumným šetřením jsou 

zpracovány zkušenosti a názory lidí, kteří vyrůstali v Dětských domovech. Z analýzy 

diskuze a rozhovoru vzešli některé neočekávané poznatky. Sledujeme  například názor na 

možné nadužívání hostitelské péče, dostáváme svědectví o životě dětí v dětských 

domovech. 

 

Abstract 

 

This thesis first introduces the theoretical background of host care, social and legal 

protection of children, and theories about the identity of the child. The initial chapters 

will deal with the principles of social and legal protection of children and characterize the 

available forms of family care. The third chapter is devoted to host care itself; defines it 

and its purpose in detail describes the so-called “hard-to-place” groups, for whom foster 

care is especially appropriate. Reference is made to the non-profit organizations that 

provide foster care and the process of service delivery is described. This research 

investigates the  experiences and opinions of people who grew up in children´s home. 

Analysis of discussions and conversations brought out some unexpected findings. We 

obtain  views on the possible overuse of host care and also gain an understanding  of the 

lives of children living in children´s homes. 
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ÚVOD 

 Tato práce pojednává zejména o hostitelské péči. Současná tendence v péči o 

ohrožené děti se ubírá směrem postupné eliminace umisťování dětí do kojeneckých 

ústavů a dětských domovů, tak aby děti mohli vyrůstat v rodině. Tato změna však probíhá 

postupně, počty dětí vyrůstajících v ústavní péči jsou stále velmi vysoké. Hostitelská péče 

proto reaguje na tento současný stav tím, že se těmto dětem snaží alespoň částečně 

saturovat rodinné prostředí. Tato forma pomoci dětem z dětských domovů se však na 

profesionální úrovni začala formovat až před relativně krátkou dobou. Teoretických zdrojů 

k tomuto tématu proto zatím není mnoho.  

Cílem mé práce je proto doplnit teorii hostitelské péče o kontext sociálně-právní 

ochrany dětí a o poznatky o identitě dítěte. Hlavním cílem je však zprostředkovat pohled 

na hostitelskou péči očima dospělého člověka, který prožil své dětství v dětském domově. 

Tohoto cíle je dosahováno zpracováním rozhovoru a diskuze s dvěma muži, kteří 

v dětském domově vyrostli a i po svém odchodu se v dospělosti angažují ve věcech 

ohrožených dětí.   

Toto téma jsem si zvolila zejména proto, že mi je problematika dětí vyrůstajících 

v dětských domovech blízká. Sama se ve své práci setkávám s dětmi z tzv. rizikových rodin 

a s dětmi vyrůstající v pěstounské péči. Práci s ohrozenými dětmi bych se ráda věnovala 

profesně i do budoucna, lákalo by mě i samotné pěstounství. 
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1 SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 

 

 

1.1 Charakteristika sociálně - právní ochrany dětí: 

Každé dítě je jedinečná plnohodnotná osobnost, která je však v mnohých ohledech 

zranitelnější než dospělý, má tedy právo na péči o jeho zdravý, citový, rozumový a mravní 

vývoj. Náplní těchto práv je zodpovědný rodič dítěte, neplní-li však tuto svou přirozenou 

povinnost, přebírá na sebe tuto úlohu stát.  Za účelem ochrany práv a zájmů dítěte je tedy 

státem ustanovená tzv. sociálně právní ochranu dětí. Ta je zakotvena v řadě právních 

předpisů, obecně např. Ústavou České republiky a Úmluvou o právech dítěte, či 

konkrétně např. zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině nebo zákonem č. 356/1999 Sb., o 

sociálně právní ochraně dětí. V zákoně o rodině a v zákoně o sociálně právní ochraně dětí 

nalezneme konkrétní prováděcí postupy ochrany dětí. 

Jsou-li tedy výchova, bezpečí či zdárný vývoj dítěte v rodině narušeny je povinností státu 

zajistit takovýmto dětem adekvátní pomoc. 

V § 1 odstavci 1 zákona č. 356/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí se dočteme, že 

sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: 

a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, 

c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, 

d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo 

dočasně vychováváno ve vlastní rodině. 

  

Předním hlediskem sociálně právní ochrany je zájem a blaho dítěte. Jelikož je rodina 

základním přirozeným společenstvím lidí a nejlepším místem pro život dítěte, vyvíjejí 

orgány pověřené sociálně-právní ochranou veškeré úsilí k tomu, aby dítě mohlo zůstat a 

dále vyrůstat ve své biologické rodině. Opatření umožňující dítěti vyrůstat v rodině by se 

dnes měla realizovat skrze komplexní práci s rodinnou a to v rámci tzv. „sanace rodiny“, o 

které se podrobněji zmiňuji níže. 
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Pokud je však pro dítě setrvání v jeho rodině ohrožující a nelze-li tyto rodinné poměry 

bezprostředně stabilizovat, je nutné dítě z rodiny odejmout.  

Práva a povinnosti rodiče jsou pak většinou omezena, ze závažnějších důvodů i 

pozastavena či jich může být na podkladě rozhodnutí soudu rodič zbaven. V těchto 

případech pak většinou přebírá orgán sociálně právní ochrany funkci opatrovníka dítěte. 

Prvotní snaha při umisťování dítěte mimo rodinu směřuje ke svěření dítěte do péče lidem, 

ke kterým má dítě vytvořen citový vztah, tj. k příbuzným či jiným známým dítěte. Snažíme 

se tedy, aby dítě bylo touto náročnou životní situací co nejméně traumatizováno. Zde se 

jedná o „svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče“ (viz. § 45 zákona č. 94/1963 Sb., o 

rodině). 

Není-li však nikdo z lidí, koho dítě zná a má k němu vytvořené kladné citové pouto 

ochoten či schopen se o dítě řádně postarat, zajistí stát dítěti výchovu jinde. Takový 

místem může být PP na přechodnou dobu, profesionální PP,  zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (např. Klokánek-Fond ohrožených dětí, o.s., Dům Přemysla Pittra pro 

děti-Dům tří přání o.s.) či zařízení ústavní výchovy jako je dětský diagnostický ústav, 

dětský domov (dále DD) či dětský domov pro děti do tří let. Výchova dítěte zajišťovaná 

těmito instituty má být realizovaná pouze po dobu nezbytně nutnou. Umístění dítěte 

mimo domov je vnímáno jako provizorní. Po tuto dobu se tedy státní i nestátní organizace 

pověřené sociálně právní ochranou cíleně snaží pomoci rodině dítěte tak, aby se k nim 

dítě mohlo znovu vrátit. 

Dále. Ukáže-li se, že i přes veškerou snahu práce s rodinou není možné, aby se dítě mohlo 

domů vrátit, je třeba pro dítě hledat dlouhodobé řešení. Předním hlediskem je vždy 

nejlepší zájem a blaho dítěte. (Sdružení SOS dětských vesniček, 2010) Dítěti je tedy 

ideálně zprostředkována některá z forem náhradní rodinné péče, či je umístěno do 

zařízení ústavní péče. Dlouhodobé řešení náhradní výchovy se samozřejmě hledá i pro 

děti u kterých je od počátku odebrání dítěte z rodiny zřejmé, že se brzký návratu domů 

nemůže uvažovat a to například u dětí týraných a zneužívaných, u dětí osiřelých, u dětí u 

kterých se rodiče sami vzdali své rodičovské zodpovědnosti. 
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Náhradní výchova je tedy uskutečňována formou: 

1) Náhradní rodinná péče (osvojení a osvojení nezrušitelné, pěstounská péče, pěstounská 

péče na přechodnou dobu, poručenská péče) 

2) Ústavní výchovy (dětský domov a dětský domov pro děti do tří let ad.) 

Hledá se tedy takové místo, kde by dítěti, s ohledem na jeho individualitu a konkrétní 

situaci, v níž se nachází, bylo nejlépe. Jak již dnes víme, rodinná výchova je 

z dlouhodobého hlediska pro dítě ve většině případů tím nejlepším řešením, má tedy 

přednost před výchovou kolektivní (ústavní). Toto tvrzení podporují četné zahraniční i 

domácí výzkumy. Zmiňme například práci našich předních odborníků prof. Josefa 

Langmeiera a prof. Zdeňka Matějčka prezentovanou v publikaci Psychická deprivace 

v dětství (2011). 

Upřednostnění náhradní rodinné výchovy před ústavní výchovou je zakotveno i v § 46 

odst. 4 zákon č. 94/1963 Sb. o rodině a to takto: 

„Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze 

zajistit náhradní rodinnou péčí nebo péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

které mají přednost před výchovou ústavní. Pominou-li po nařízení ústavní výchovy její 

důvody nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou péči, soud ústavní výchovu zruší.“  

(ČESKO, 1963) 

V případě, že dítě není právně volné a je-li to v zájmu dítěte, je třeba podporovat kontakty 
dítěte a biologické rodiny, a na vztazích a poměrech uvnitř rodiny nadále pracovat. 

 
1.2. Sanace rodiny: 

„Sanace rodiny je soubor činností sociálně-právní ochrany, sociálních služeb a dalších 

opatření a programů, které jsou poskytovány a/nebo ukládány převážně rodičům dítěte a 

dítěti ohroženému ve svém sociálním, biologickém a psychologickém vývoji.  Cílem sanace 

rodiny je předcházet ohrožení dítěte, zmírnit nebo eliminovat míru rizik a poskytnout 

rodičům i dítěti přiměřenou pomoc/intervenci k zachování celé rodiny. Konkrétně se 

jedná o činnosti  - např. posílení rodičovských dovedností, zplnomocnění dítěte, změna 
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sociálních dovedností – směřující k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo rodinu (tj. 

sanace jako prevence umístění dítěte), nebo k realizaci změn v rodině a smysluplných 

kontaktů kontaktů dítěte s rodinou v průběhu jeho umístění (tj. sanace v době separace 

dítěte od rodiny), anebo k umožnění jeho bezpečného návratu domů (tj. sanace jako 

bezpečný nástroj návratu dítěte do vlastní rodiny). Nedílnou součástí sanace rodiny jsou 

činnosti, které podporují udržitelnost kvalitních změn v rodině po návratu dítěte z jakékoli 

formy institucionální péče (dětského centra, dětského domova, pěstounské péče na 

přechodnou dobu apod.)“ Při práci s rodinou je dítě konečným příjemcem služby.“ 

(Bechyňová, Konvičková, 2008, in Bechyňová, 2012, s. 11-12)  

Ačkoli poslední nynější legislativa klade důraz na práci s rodinou v rámci snahy umožnit 

dítěti vyrůstat ve vlastní rodině, praxe sanace rodiny není stále dostatečně rozšířena a 

podporována. Dostatek služeb pro sanaci rodiny nenajdeme ve státním, ani soukromém 

sektoru. Jako příklady organizací, které poskytují služby sanace rodin na území hl. města 

Prahy můžeme zmínit např. STŘEP o.s. či Dům tří přání o.s.  

Toto téma je velice aktuální zejména proto, že mnoho dětí je z rodiny odebraných ze 

sociálně - ekonomických důvodů, uvádí se číslo okolo 57 % ze všech případů. Přitom 

odebírání dítěte z rodiny pouze z důvodů materiálních nedostatků je nezákonné.  

 

1.3 Počty dětí v dětských domovech: 

Dle údajů MŠMT bylo v roce 2012 umístěno v DD celkem 4451 dětí, z toho 2097 dívek a 

2354 chlapců. Pobyt dítěte probíhal na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově a to 

v 3755 případech, rozhodnutí o předběžném opatření v 267 případech na žádost rodičů 

v 8 případech a na základě dobrovolně prodlouženého pobytu celkem v 421 případě. 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online], 2013) 
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2 SPECIFIKA INSTITUTŮ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE A INSTITUTŮ K OCHRANĚ ZÁJMŮ 

DÍTĚTE 

 

2.1 Osvojení (adopce) 

Osvojení je forma náhradní rodinné péče, která je vhodná a dostupná pro děti právně 

volné, to znamená, že jejich biologičtí rodiče k nim nemají rodičovskou zodpovědnost a 

proto není předpoklad, že by se dítě ke svým rodičům vrátilo.  

„Dítě může být tedy osvojeno v případech kdy: 

- rodiče dítěte zemřeli nebo nejsou nositeli rodičovské zodpovědnosti 

- soud potvrdil u rodičů řádný či kvalifikovaný nezájem 

- rodiče k osvojení přivolili před OSPOD 

- dítě získalo statut nalezence „  

(Sdružení SOS dětských vesniček, 2010, str. 7) 

V institutu osvojení vzniká mezi dítětem osvojiteli a dítětem a širší rodinou osvojitelů 

příbuzenský stav takový, jaký je mezi členy rodin běžných, tzn., že po sobě navzájem dědí 

a mají k sobě vyživovací povinnost. Osvojitel tedy pobírá pouze běžné dávky ze sociálního 

systému pro rodiny s dětmi. Osvojitelé získávají všechna práva a povinnosti biologických 

rodičů. (Středisko náhradní rodinné péče, 2010) 

Zákon o rodině rozlišuje dvě formy osvojení a to: 

1) Osvojení prosté (I. stupně): Tento typ může soud osvojení ze závažných důvodů zrušit.  

2) Osvojení nezrušitelné (II. stupně): Tento typ osvojení lze realizovat jen u dítěte staršího 

jednoho roku. 

Důvodem k zavedení osvojení prostého je skutečnost, že se u takto malého dítěte můžou 

projevit vážné zdravotní obtíže, které nebyly v počátku zřejmé. Osvojitel má, nastane-li 

takováto situace, prostor zvážit, je-li výchovu dítěte s vážnějším hendikepem schopen a 
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ochoten přijmout. Po prvním roku života dítěte se pak pravděpodobnost projevu vážnější 

vrozené poruchy značně snižuje, osvojení prosté tedy přechází v osvojení nezrušitelné. 

Osvojitelé mají zpravidla zájem o děti mladší, pro starší děti je častějším řešením 

pěstounská péče či poručenství. Zájemců o osvojení je v současné době více než dětí 

vhodných k osvojení. 

 

2.2 Pěstounská péče: 

Pěstoun, který přijme dítě do této formy náhradní rodinné péče je povinen toto dítě 

vychovávat a pečovat o něj, zastupuje ho však pouze v omezeném rozsahu každodenních 

záležitostí. Biologičtí rodiče zůstávají většinou zákonnými zástupci dítěte, rozhodují tak 

v zásadních rozhodnutích, jako je např. volba studia dítěte, plánovaný lékařský zákrok či 

vydání cestovních dokumentů.  

Není-li to v rozporu se zájmem dítěte, podporují se kontakty dítěte vyrůstajícího 

v pěstounské péči s jeho biologickými rodiči, přičemž na podpoře těchto vztahů by se měli 

podílet i sami pěstouni.  

Pěstounovi náleží dávky pěstouna a dávky pěstounské péče. Pokud přijme do pěstounské 

péče tři a více dětí či dítě dlouhodobě zdravotně postižené náleží mu dávky pěstouna ve 

zvláštních případech a je mu taktéž hrazeno sociální a zdravotní pojištění. To může, ale 

také nemusí, být nevhodnou motivací k přijmutí velkého počtu dětí do pěstounské rodiny. 

Stane se, že pěstoun neodhadne své síly na úkor blaha dětí. 

 Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte či na rozhodnutí soudu a to např. 

v případě, že se dítě vrací do své původní rodiny a v případě, že pěstoun nezvládá 

vývojová specifika dítěte. Z hlediska forem pěstounské péče rozlišujeme pěstounskou péči 

individuální, která je realizována v běžném rodinném prostředí a formou skupinovou, 

realizovanou v zařízení pro výkon pěstounské péče či v  SOS dětské vesničce. Žadatelů o 

pěstounství je v současné době nedostatek. Problém není ani tolik v jejich počtu, ale spíše 

ve struktuře. Ne všichni zájemci jsou ochotni přijmout např. dítě jiného etnika, dítě se 

zdravotním postižením či dítě se závažnějšími výchovnými specifiky. (Gabriel, Novák, 

2008)  
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2.3 Pěstounská péče na přechodnou dobu 

Jak už bylo zmíněno, v rámci transformace péče o ohrožené děti se přikládá stále větší 

význam potřebnosti bezpečí citové vřelosti, přirozeného prostředí a možnosti 

individuálního přístupu k dítěti, který rodinná výchova umožňuje. Proto zavádí novela 

zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí od ledna 2006 nový institut 

náhradní rodinné péče a to pěstounskou péči na přechodnou dobu. Tato forma náhradní 

rodinné představuje dočasnou péči o dítě v případech, že se biologický rodič není schopen 

zastávat své rodičovské povinnosti jen po určitou dobu, nebo se teprve zajišťuje pro dítě 

dlouhodobé řešení. (Gabriel, Novák, 2008) V případě, že se pracuje na návratu dítěte do 

jeho původního domova, jsou pěstouni členové pracovního týmu sanace rodiny.  

Pěstounská péče na přechodnou dobu je zvláště významná pro novorozence a kojence, 

kteří se ocitnou bez své pečující osoby. Pro takto malé děti je bazálně důležité, aby 

v prvních měsících svého života navázali intimní citové pouto s jednou osobou. (Brisch, 

2012) Nestane-li se tak, bude vývoj dítěte vážně narušen a to zejména v oblasti psychiky. 

Povede-li se však dítěti citové pouto navázat, získá pak postupem času snadněji důvěru ve 

svět a druhé lidi, důvěru v sebe samého a sám pak také v dospělosti snáze naváže intimní 

vztah s partnerem a svými vlastními dětmi. V současnosti se velmi diskutuje rozhodnutí o 

zrušení dětských domovů pro děti do tří let (dříve kojenecké ústavy). Děti by se tak 

dostávali rovnou k pěstounům, kde by měli možnost navázat citovou vazbu k primární 

pečující osobě-pěstounovy. Před dobou nástupu separační úzkosti, se dítě vrátí do své 

biologické rodiny či se pro něj najde jiné dlouhodobé řešení formou náhradní rodinné 

výchovy. Podle mnoha odborníků je to krok nezbytný, pro děti nanejvýš potřebný. Nese s 

sebou však potřebu najít a kvalitně připravit v poměrně krátké době velké množství 

pěstounů, kteří budou vhodní k výkonu takto náročného úkolu. Mluví se zde o rané 

pěstounské péči. Vzhledem k tomu, že péče o takto malé děti je uskutečňována v mnoha 

státech Evropy výhradně rodinnou formou, nemělo by být ani v České republice méně lidí, 

kteří by dobře a s radostí pěstounskou péči na přechodnou dobu nevykonávali.  
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2.4 Poručenství: 

Poručenství je forma náhradní rodinné péče, která se od pěstounské péče liší zejména 

tím, že poručník zastupuje dítě a spravuje jeho majetek. O důležitých rozhodnutích 

v životě dítěte rozhoduje soud, jelikož rodiče dítěte zemřeli, mají pozastavenou či 

zrušenou rodičovskou zodpovědnost či pozbyli způsobilosti k právním úkonům. (Středisko 

náhradní rodinné péče, 2010) Poručník podléhá dozoru soudu, zpravidla jednou za rok 

podává správu o osobě poručence. Mezi poručníkem a dítětem nevzniká příbuzenský 

poměr, poručník se však stává zákonným zástupcem dítěte. Pokud dítě zároveň i řádně 

pečuje, má poručník právo na stejné finanční zabezpečení, jako by se jednalo o 

pěstounskou péči. 

Děti právně volné mohou být osvojeny, přesto je však u dětí počínaje školním věkem 

doporučováno poručenství, a to zejména tehdy, když je už u dítěte vytvořena silná 

identita zahrnující jeho biologickou rodinu, probíhají-li kontakty s biologickou rodinou či 

vzpomínky na rodinu jsou stále velmi živé. (Gabriel, Novák, 2008) 

Obává-li se zájemce o náhradní rodinnou péči u právně volného dítěte toho, že by u dítěte 

mohli nadále přetrvávat, nebo se časem projevit závažné poruchy chování, poskytuje 

forma poručenství větší ochranu pečovatele a to zejména proto, že zde mezi jím a dítětem 

nevzniká příbuzenský vztah jako u osvojení.  

 

2.5 Svěření do péče jiné osoby než rodiče: 

Tento institut není formou náhradní rodinné péče. Je definován § 45 zákonem č. 94/1963 

Sb., o rodině.  Zde je dítě svěřeno do péče příbuzného či jiné dítěti blízké osoby. Tato 

možnost by měla být v případě odebrání dítěte rodičům orgány sociálně-právní ochrany 

dětí upřednostňována. Pečujícímu nenáleží žádná mimořádná odměna, vyživovací 

povinnost mají biologičtí rodiče. Rodičovská zodpovědnost bývá v tomto případě rodičům 

omezena, práva a povinnosti pečující osoby jsou vymezena soudem.  
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Výhodou tohoto institutu pro dítě je to, že zůstává ve vlastní rodině či u jiných  blízkých 

osob, zůstává tedy v prostředí, které mu je alespoň částečně známé. (Středisko náhradní 

rodinné péče, 2010) 

2.6 Opatrovnictví: 

V případě, že rodičovská zodpovědnost rodiče dítěte je omezena, pozastavena, či je jich 

rodič zbaven a nemá-li dítě stanoveného jiného zákonného zástupce, přidělí soud dítěti 

opatrovníka, který má za úkol hájit jeho zájmy. Opatrovníkem se může stát jak fyzická, tak 

právnická osoba. Rozsah práv a povinností zastupující osoby určuje soud. V rámci opatření 

na ochranu dětí se opatrovníkem dítěte často stává pověřený orgán sociálně-právní 

ochrany dětí 
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3 HOSTITELSKÁ PÉČE 

 

 

3.1 Teoretické vymezení hostitelské péče 

 

Pojem hostitelská péče není v naší legislativě definován. Hostitelská péče se za současné 

situace realizuje u dětí umístěných v péči ústavní, svou povahou se však blíží více náhradní 

rodinné péči. 

 

Na základě praxe občanského sdružení Děti patří domů o.s. vymezuje hostitelskou péči 

(dále HP)  jako „dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s 

rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte.“ (Blahutová, Zezulová, 

2011, st. 11) Nejedná se tedy o jednorázové kontakty, naopak, HP by měla být cílenou a 

systematickou pomocí dítěti, které vyrůstá v ústavním zařízení. Mezi její hlavní cíle patří 

navázání pevného a stálého citového vztahu dítěte s hostiteli a přirozené učení se životu 

přirozeného rodinného prostředí. 

 

Hostitelskou péči můžeme pro její bližší pochopení rozdělit na dvě formy, hostitelskou 

péči spontánní a hostitelskou péči plánovanou. (Blahutová, Zezulová, 2011) 

 

Hostitelská péče spontánní: 

Zde jde o případy přirozeného seznámení a navázání prvotního vztahu   

budoucího hostitele s dítětem. Hostiteli se tedy stanou například zaměstnanci  

ústavu, učitelé, vedoucí zájmových činností pro děti, rodiče kamarádů,  

lidé z blízkého okolí dětského domova (dále DD). Dobrou příležitostí k takovémuto 

seznámení mohou být i akce pro veřejnost, především místní komunitu, 

které dnes již mnohé DD pořádají. Tyto akce konané například u 
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příležitosti oslav ročních svátků mohou taktéž přilákat i osoby, které 

přijdou už se záměrem pokusit s dítětem z DD seznámit, tedy přijdou za účelem navázání 

prvního kontaktu. Zde se už pohybujeme na pomezí HP plánované. 

Hlavní výhodou spontánní formy HP je, že vzniká přirozeně a pozvolna, zúčastnění se 

zapojují tak, jak jim to vyhovuje.  

 

HP plánovaná: 

Tato forma HP se u nás začala rozvíjet až v poslední době. Oproti spontánní HP zde 

potenciální hostitelé kontaktují DD, sociální pracovnici či organizaci věnující se HP 

zpravidla ještě před tím, než se seznámí s konkrétním dítětem. U hostitelské péče 

plánované tedy potencionální zájemci většinou neznají konkrétní dítě, kterému by chtěli 

návštěvy u sebe doma nabídnout. Nevýhodou této formy je tedy ochuzení o spontánnost 

vzniku vztahu, výhodou naproti tomu je pak možnost odborné přípravy hostitele a dítěte 

na celý proces a jejich dlouhodobé provázení. (Blahutová, Zezulová, 2011) 

 

 

3.2 Hostitelé: 

 

Rodiny či jednotlivce, kteří dítěti umožňují návštěvy v jejich vlastním domově, můžeme 

vnímat jako poskytovatele služby HP. Jelikož tuto službu poskytují zcela bezplatně, lze 

hostitelství vnímat taktéž jako formu dobrovolnické aktivity. Hostitelem se stává člověk 

prosociálně smýšlející, jehož zájem o hostitelstí by měl být motivován především zájmem 

o děti a naplnění jejich přirozených potřeb, záměrem sdílet s dítětem smysluplně svůj 

osobní prostor, myšleno sebe samého, svůj čas, domov, zájmy apod. Hostitel by měl být 

informovaný o některých možných specifikách dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních a 

měl by být připraven kreativně utvářet oboustranně bezpečný vztah.  

 

Hostitelé by měli ve vztahu k dítěti z DD představovat přibližně takovou roli, jakou 

představují pro dítě z běžných rodinných podmínek lidé ze širší rodiny a sociálního 

prostředí (teta a strýc, prarodiče, blízcí rodinný známí ad.). Je důležité, aby bylo dítě už 

předem připraveno na to, že k hostitelům jezdí pouze na pravidelné návštěvy, a to proto, 

aby se předešlo zklamání dítěte, které by mohlo od takového vztahu začít očekávat víc, 
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než je povahou HP dané, mohlo by tedy začít očekávat, že si ho hostitelská rodina časem 

vezme domů natrvalo. 

 

 

 

3.3 Situace dětí z dětských domovů a posouzení vhodnosti HP pro dítě 

 

Přestože se dětské domovy transformují, snížil se počet dětí na skupině, interiér domovů 

se přebudovává na přívětivější rodinné buňky, děti si v některých domovech sami 

nakupují, společně vaří, jen těžko se stane dětský domov pro dítě místem, kde má pevné 

citové vztahy, kde se cítí milováno a přijímáno, kde dostane dostatečnou individuální 

pozornost, kde je prostor na podporování jeho individuality, kde se učí všem aspektům 

sociálních vztahů. Nenaplnění základních psychických potřeb způsobuje, že „většina z 

těchto dětí trpí deprivací a hostitelská péče může pomoci kompenzovat toto strádání. 

Proto je vhodnější spíše uvažovat obráceně než je v podobných případech běžné, ne pro 

jaké dítě je hostitelská péče vhodná, ale naopak, pro které by asi byla neúčelná či 

kontraproduktivní.“ (Blahutová, Zezulová, 2011, str. 78) 

 

Hostitelská péče je tedy podle o.s. Děti patří domů (Blahutová, Zezulová,2011) spíše 

nevhodná pro děti které:  

 

- Mají s biologickými rodiči častý kontakt, pravidelně k nim jezdí na návštěvy domů. 

Zde tedy není potřeba kompenzovat dítěti chybění rodinného prostředí. 

 

- Dítě hostitelskou péči silně odmítá 

Dítě může mít velký strach z nové situace, z dalšího zklamání a odmítnutí dospělým, dítě 

nechápe, proč jim někdo HP nabízí, říkají „ Co po mě chtějí. Co za to mají? Já nejsem 

žádný objekt pomáhání.“ Můžou mít pocit překážení či jednoduše mají jinou představu o 

strávení svého volného času.  

 

- Dítě se nachází v příliš komplikované životní situaci: 
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Dítě zažilo velké trauma a změna prostředí by pro něj byla příliš náročná, dítě se nevyzná 

v tom, co se děje (příchod do DD, zájem-nezájem rodičů, noví lidé) apod. 

 

-Dítě se obává „dvojí loajality“ (Matějček, 1994) 

Dítě prožívá vidinu návštěv u cizí rodiny jako zradu rodiny vlastní. 

 

-Dítě je nezralé 

Nezralost se týká dětí cca do šesti let věku, částečná nezralost u dětí mladšího školního 

věku, u kterých se HP doporučuje po individuálním posouzení. Mladší či psychicky 

nevyzrálé dítě ještě není schopno vědomě uchopit smysl změn prostředí a lidí. Jelikož je u 

něj velmi omezeno chápání prostoru a času, nedokáže posoudit, kde je doma a kde jen na 

návštěvě. (Blahutová, Zezulová, 2011) Je tu také velká pravděpodobnost silného 

spontánního citového přilnutí dítě k hostitelům, hrozí pak zvýšené riziko zklamání 

z nenaplněných tužeb a nebezpečí citového zmatení dítěte, jelikož předškolní dítě ještě 

neumí dostatečně oddělovat fantazijní svět svých přání od světa reálného a velmi 

omezeně reguluje své emoce. (Vágnerová, 2005) 

 

Hostitelská péče je naopak šancí pro děti, u kterých se neočekává brzký návrat do své 

vlastní rodiny a které mají menší naději na umístění do některé z forem náhradní rodinné 

péče. 

 

Hostitelská péče se jako pomocné řešení nabízí zejména pro děti, které mají menší šanci 

se dostat do NRP. Vhodná je především pro tyto skupiny dětí: 

 

- děti z velké sourozenecké skupiny: 

Sourozeneckou skupinou je zde myšleno dvě a více dětí, které k sobě mají sourozenecký 

vztah, tj. mají společného alespoň jednoho rodiče či spolu jako sourozenci po dlouhou 

vyrůstali. Počet dětí z velkých sourozeneckých skupin vyrůstajících ústavní péči není 

zanedbatelný.  Stává se například, že matka nevede zodpovědný život, přičemž zplodí 

několik dětí, o které se není schopná řádně starat. Taktéž se ale může stát, že rodina s více 

dětmi nezvládá svou ekonomickou situaci, děti jsou pak odebírány, podobně jako děti 
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romské, ze socioekonomických důvodů. To je již v současné době nezákonné, děje se tak 

však často i nadále pod nálepkou „zanedbávání“.   

 

V dnešní době se už naštěstí nestává, že by byli sourozenci po odebrání z rodiny rozděleni 

do rozličných zařízení pro výkon ústavní péče a měli navzájem jen občasný či žádný 

kontakt. Snaha, aby sourozenci vyrůstali společně je prioritní. Přesto však mohou nastat 

komplikace, např. je-li jeden ze sourozenců mladší tří let, či pokud má vážnější zdravotní 

hendikep a je tedy tendence ho umístit do specializovaného zdravotnického zařízení.  

 

Převzetí sourozenecké skupiny do péče se mnohým pěstounům jeví jako velmi náročný 

úkol. Pro tyto děti tak může být zvláště vhodná pěstounská péče skupinová, uskutečňující 

se v SOS dětských vesničkách či v zařízeních pro výkon pěstounské péče. Jelikož těchto 

míst však není dostatek, vyrůstají děti z velkých sourozeneckých skupin v dětském 

domově i několik let. HP je tak pro ně šancí, jak poznat fungování rodiny a navázat 

hluboký citový vztah s dospělým člověkem. Děti ze sourozeneckých skupin mohou do HP 

odcházet jak společně, tak i jako jednotlivci. Stává se však, že některé dětské domovy 

dovolují HP pouze tehdy, přijme-li hostitelská rodina všechny sourozence společně. 

Nechtějí děti rozdělovat a obávají se reakce sourozenců, kteří by k hostitelům neodešli. 

Naopak odbornice na HP a zakladatelka sdružení Děti patří domů o.s. MUDr. Dagmar 

Zezulová tvrdí, že se stává, že pokud jdou sourozenci do HP společně, soupeří pak o přízeň 

dospělých, jelikož touží mít konečně někoho jen pro sebe. Dále je dle Zezulové také 

přirozené, aby si od sebe sourozenci na chvíli odpočali. (Pavlíková, 2011) Ideální by tedy 

bylo najít hostitelskou rodinu pro každé dítě ze sourozenecké skupiny, které má o HP 

zájem. Přednostně je však třeba i pro tuto skupinu dětí hledat možnost, jak žít v rodinném 

prostředí trvale. 

 

- děti minoritního etnika 

Tak jako v běžném životě žijí vedle sebe lidé etnika majoritního, u nás českého a 

moravského, a lidé etnika minoritního, u nás například polského, romského, 

vietnamského, tak i v zařízeních pro výkon ústavní péče nalezneme mnoho dětí 

majoritního etnika i děti etnika minoritního. Údaje o počtu dětí minoritního etnika žijících 

v DD nejsou známé, ví se však, že z dětí, které čekají déle než tři měsíce na náhradní 
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rodinu, je přibližně 2/3 romských. Dále převažují děti vietnamských, slovenských, 

ukrajinských a bulharských rodičů či děti smíšeného původu. (Vančáková, 2011) 

 

Není ojedinělé, že děti od majoritního etnika vizuálně odlišné, zažívají opakované 

odmítnutí na základě jejich etnicity. Tyto zraňující zkušenosti pak hrají významnou 

negativní roli při utváření jejich identity. U romských dětí se například často setkáváme 

s tzv. dvojitou identitou, jak o ní mluví Klimeš (2008). Ta se projevuje tak, že pokud je dítě 

spokojené, daří se mu, vnímá se jako „bílé“. Nastane-li však neúspěch, pak jako důvod 

nezdaru chápe své „romství“, tedy když se mu nedaří, považuje se za „černýho“. Má-li 

tedy dítě dvojí identitu, je třeba mu cíleně pomáhat tak, aby si našlo svou vlastní 

smíšenou identitu, tzn., že se cítí jako pravý Rom, ale sdílí všechny podstatné zvyky 

majoritní společnosti.  

 

Pokud se tedy hostitel rozhoduje přijmout dítě jiného etnika, než je jejich vlastní, měl by 

zvážit, podobně jako rodič uvažující o přijetí takového dítěte do náhradní rodinné péče, 

zda: 

1) Dokáže přijmout dítě jiného etnika s láskou, otevřeností a bez předsudků. 

2) Akceptuje skutečnost, že jeho rodina se tímto stane rodinou etnicky smíšenou. (Toto 

hledisko můžeme brát v případě HP s jistou rezervou) 

3) Je připraven pomáhat dítěti zvládnout různé reakce okolí na jeho odlišnost, ustojí si 

reakce okolí na jeho odlišnost, a ustojí si reakce okolí na smíšenou rodinu. 

4) Dokáže v dítěti posilovat zdravé sebevědomí včetně jeho etnické identity. 

5) Chce sám pro sebe objevovat a posléze dítěti nabídnout informace o kultuře a historii 

národa, z kterého dítě pochází. 

6) Je ochoten dát dítěti důvěru a příležitost, aby si z jeho i ze své původní kultury s jeho 

pomocí převzalo to, co pro sebe považuje za nejlepší. 

(Vančáková, 2011, s. 11) 

 

Dítě vyrůstající v ústavní péči, jehož etnicita je navíc minoritní, se často nachází v náročné 

situaci. Vyrovnává se např. s traumaty z původní rodiny, s nelehkou situací života v dětské 

domově a zároveň s odmítáním tzv. většinovou společností pro jeho původ etnický, 

rodinný, a v neposlední řadě také za to, že je „z děčáku“. 
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Najdou-li se tedy hostitelé, kteří budou dítě přijímat takové jaké je a zároveň budou 

aktivně napomáhat budovat jeho identitu a sebedůvěru, napomůžou tak jistě dítěti k jeho 

spokojenému životu. 

 

 

- děti staršího věku 

„Dospívání je přechodná doba mezi dětstvím a dospělostí. Je to přechod mezi dobou 

závislosti a nezávislosti. Jedná se o období zhruba od deseti do dvaceti let.“ (Frantíková, 

2008, s. 5) Dospívání je také doba, kdy si člověk intenzivně hledá svou identitu tak, aby se 

následně v dospělosti stal svébytným člověkem, který si je vědom své vlastní jedinečnosti. 

 

Pro dítě nacházející se v zařízení pro výkon ústavní péče je přibližně od deseti let věku 

obecně menší šance najít pro ně náhradní rodinu, jelikož žadatelé o dítě z registru dětí 

vhodných pro náhradní rodinnou péči často preferují právě děti mladší. Chtějí se těšit 

z jeho roztomilosti, předpokládají, že pokud je dítě ještě malé, snáz se napraví negativní 

vklady z jeho minulosti, doufají, že tak lépe zapadne do jejich rodiny, chtějí mít s dítětem 

co nejdelší společnou minulost. Co se týká dětí starších: I rodiče vlastních dětí se často už 

dopředu obávají období jejich dospívání, u dětí přijatých mohou obavy být o to větší, že 

dítě vlastně vůbec neznáme, nevíme, jakou měrou je poznamenali špatné zkušenosti 

z rodiny a dlouhodobý ústavní pobyt. Z jeho minulosti se dozvíme více či méně, ale vždy 

jsou to jen střípky z velikého zrcadla. V době dospívání také přestávají být rodiče dítěti 

bezvýhradným vzorem, do popředí se dostává vliv okolí, zejména vrstevníků. Dospívání je 

doba odpoutávání se od rodiny, dobou stanovování si vlastních pravidel, dobou 

objevování svého vnitřního světa. Děti začínají experimentovat, potřebují zažívat sebe 

sama v rozličných situacích za zdmi svého domova, jako nově proměněné osobnosti 

hledají svou osobitost a uznání sebe samého. Přesto, či snad právě proto, je pro ně však 

stále důležitá náruč chápajícího domova, toho místa, kde se můžou svěřit, kde můžou 

odhodit své masky, kde se jim dostává pevného zázemí.  

 

Dospívající často šokují proměnou svého chování, někteří z nich navenek projevují velmi 

energicky, jiní naopak tuto energii prožívají introvertně ve svém bohatém vnitřním světě, 
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který okolí jen těžko chápe. Většina dětí však ani v této fázi nevybočuje ve svém chování 

v nebezpečné extrémy. Michaela Blahutová z Děti patří domů o.s. mluví v souvislosti 

s přijetím dítěte do pěstounské péče v době dospívání takto: „ Na velké děti už nemáme 

žádné páky, u dítěte vlastního platí jen ta předchozí vazba. V patnácti jsme svým rodičům 

nedělali takové hrůzy jen proto, že té své mámě bychom to neudělali, protože ji máme 

rádi“ (2. seminář o HP, o.s. Dejme dětem šanci, Praha, 2012). U dětí přijatých do 

pěstounské péče v jejich starším věku je tedy pravděpodobnost, že u nich bude etapa 

osamostatňování se o něco divočejší, větší právě proto, že se za tuto různě krátkou dobu 

nemusel stačit vytvořit dostatečně pevný citový vztah. 

 

A co tedy dospívající, kteří přicházejí do hostitelské péče? Jejich chování většinou nebývá 

nijak bouřlivé. Děti cítí, že jsou u hostitelů jen na návštěvě, vše je nové, začíná se s čistým 

štítem. Děti se nevědomě nebo i vědomě snaží ukázat své dobré stránky. Hostitelé pak 

dítě vidí v dobrém světle, oceňují je. Děti sami sebe mohou více než jinde zažít jako 

úspěšné. K jejich snaze dobře se projevovat pomáhá také to, že cítí zájem o ně samotné. 

To zpětně podporuje jejich sebehodnotu a citově je to naplňuje.  Může se však stát, že 

děti mají sebe samého na základě prožitků z minulosti tak silně přednastaveného jako 

někoho špatného, že si téměř jakékoli chování druhých vykládají spíše jako odmítavé či 

útočící. Však i to lze dlouhodobým prožívání mnoha korektivních zkušeností proměnit. 

Tedy jak opět čerpáme ze zkušeností ze semináře o hostitelské péči: „Víkend, či o něco 

déle, je akorát ta doba, co děti v hostitelské vydrží být hodné. Však oni v sobě mají 

spoustu problémů, a ty problémy tam vevnitř tlačí a ten tlak pak jednou musí ven.“ 

 

Přejdeme-li k motivaci pro hostitelskou péči samotného dopívajícího: Motivací dětí 

staršího věku nebývá ani tak touha po rodině, tuto potřebu si často neuvědomují, je to 

spíše touha po svobodě od pravidel a striktnímu režimu v dětského domova, bývá to 

touha po změně prostředí a po nových zkušenostech. Tyto děti už často nechtějí přejít do 

pěstounské péče, je to pro ně velká neznámá, obrovský risk, obávají se navazování nových 

citových vztahů. Přišli-li do dětského domova ve školním věku, mají také často vytvořenou 

identitu se svou biologickou rodinou a nemusí tak chtít přijmout rodinu další. Hostitelská 

péče pro ně bývá variantou mnohem méně ohrožující - „Jsou to přece jen návštěvy. Můžu 

to ukončit.“ (Blahutová, Zezulová, 2012) 
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A jak je to s přístupem hostitelů k dospívajícímu člověku? Hostitelská má charakter 

provázení, konkrétně pak i přístup dospělého člověka k dospívajícímu by měl být spíše 

citlivým provázením. Dle profesora Matějčka je výchova spíše taktním a rozumějícím 

vedením, které pomáhá budovat u dítěte zdravé sebevědomí. (Matějček, 2002) Dospělí se 

tedy snaží vžít do situace dítěte, ukazuje mu možnosti a podporuje ho, aby si z nich dítě 

vybralo, jak samo cítí, pomáhá mu vytvořit si náhled na zažívané zkušenosti. Vychovatel 

dítě bezvýhradně přijímá, však nebojí se dát najevo svůj případný nesouhlas s chováním 

dítěte. Je dítěti vzorem, když sám interpretuje překážky a případné nezdary jako zdroj 

poučení růstu. Podobně pak i každý malý úspěch je důvodem k vděčnosti a radosti ze sebe 

samého. Dospělý vede svým vzorem dítě k radosti z radosti druhých, k empatii a pocitu 

sounáležitosti, k odhodlání pomáhat… 

 

Vychovatelé však nejsou dokonalí. To, co je podstatné je být na prvém místě autentický, 

tzn. být na prvém místě sám sebou. Dle Zezulové (2012), nemusí být obraz dokonalého 

rodiče - hostitele, vnímán dítětem pozitivně. Dítě totiž může s hostitelem začít srovnávat 

sebe sama, či své vlastní rodiče. Obojí pak může vést k pocitu méněcennosti. Výchova by 

tedy měla probíhat přirozeně. Hostitelé by si neměli klást ambice na převýchovu dítěte, 

které k nim jezdí pouze jednou za čas na návštěvy. Mohou se spíše zaměřit na budování 

blízkého vztahu skrze upřímnou pozornost a zájem o potřeby toho druhého. Pro 

oboustranné bezpečí však hostitel nesmí zapomenout určit pro průběh návštěv jasné 

hranice a předpokládané řešení jejich porušení. Srozumitelná a skutečně smysluplná 

pravidla mohou také značně snížit pocit nejistoty, kterou dítě v novém prostředí plném 

neznámých situací, modelů chování a lidí, jistě zažívá. 

 

- děti se zdravotním hendikepem 

Jak píše MUDr. Dagmar Zezulová, žádné dítě přicházející do náhradní rodinné péče není 

zdravé. Podle definice zdraví WHO je totiž zdraví stav fyzické a psychické pohody a dítě, 

které je odloučeno od své původní rodiny a prochází dále některou formou náhradní 

výchovy tohoto stavu dosahuje obtížněji. Zezulová dále uvádí, že jelikož těmto dětem 

nebyly dostatečně naplňovány jejich potřeby, mají všechny tyto děti specifické nároky na 

výchovu. Mohou mít taktéž zjevné zdravotní potíže, či vývojové poruchy a vady. 
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(Zezulová, 2012) Platí-li toto u dětí přicházející do náhradní rodinné péče, platí to 

pravděpodobně i u dětí, které se právě nacházejí v péči ústavní. Děti se zdravotním 

hendikepem nevyrůstající v rodině mohou být umístěny dle charakteru a hloubky svého 

hendikepu jak v zařízeních školských, tak i v zařízeních zdravotnických, jako jsou např. 

dětská centra či domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Děti vhodné do náhradní rodinné péče mohou být dle Vágnerové (2011) znevýhodněné 

v různém směru: 

- Jejich osobnost mohla být celkově negativně poznamenána předchozí výchovnou 

zanedbaností, citovým strádáním, či týráním. 

- Předchozí zdravotní znevýhodnění či postižení dětí je dispozicí k tomu, aby dítě hůře 

zvládalo dopad dalších negativních vlivů, přicházejících z okolí. Dítě se zdravotním 

znevýhodněním tedy může mnohem hůře snášet odloučení od rodiny, pobyt v ústavním 

zařízení apod. 

- Na základě naakumulovaných zátěží pak tyto děti častěji trpí psychickými problémy. 

 

Pro představu, přikládáme výřez tabulky ze statistik Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, o počtu dětí se zdravotním postižením umístěných ve školských zařízeních 

v roce 2012: 

 

Zřizovatel / 
Zařízení / 
Věk dětí a 
mládeže 

Postižen
é děti 

celkem 

v tom postižení 

mentál
ní 

sluchov
é 

zrakov
é 

vada
mi 
řeči 

Tělesn
é 

více vadami 
vývojový

mi 
porucha

mi 

autism
us 

závažný
mi 

porucha
mi 

chování 

extrémní
mi 

porucha
mi 

chování 

celke
m 

z toho 
hluchosle

pí 

Celkem 3596 1435 32 119 208 15 279 8 586 20 662 240 

  

dětský 
domov 

1771 1016 28 102 195 12 169 8 231 18 0 0 

dětský 
domov se 
školou 

562 142 0 0 0 2 74 0 154 0 175 15 

výchovný 
ústav 

1006 205 2 13 5 1 35 0 147 2 388 208 

diagnostic
ký ústav 

257 72 2 4 8 0 1 0 54 0 99 17 

 

Tabulka č. 1: Zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy – děti a mládež 
podle druhu postižení  
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Zdroj: (MŠMT [online], 2012) 

Jak tedy můžeme vyčíst z výše uvedené statistiky, v dětských domovech se nachází velké 

množství dětí s diagnózou mentální retardace. Zde se jedná především o mentální 

retardaci lehkého stupně, u které mimo vrozené příčiny předpokládáme často i příčinu 

způsobenou ze zanedbanosti. Mluvíme tedy potom o tzv. pseudooligofrenii. Dle Zezulové 

(2012) se u dětí přicházejících do náhradní rodinné péče objevuje velmi často také fetální 

alkoholový syndrom a pervazivní vývojové poruchy jako autismus. 

 

Pro dítě se zdravotním hendikepem či se zdravotním znevýhodněním je taktéž důležité, 

aby zažívali to, co dítěti nabízí dobrá rodina. Je-li tedy schopné zvládat návštěvy u 

hostitele, je potřebné mu možnost hostitelské péče poskytnout. Pro hostitele je v tomto 

případě důležité, aby byl dobře informován o specifikách hendikepu dítěte a taktéž o jeho 

individuálních potřebách. 

 

 

3.4 Postup při zprostředkování hostitelské péče: 

 

Jak již bylo zmíněno hostitelská péče, jako taková, není legislativně ukotvená ani v zákoně 

o rodině ani v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Celá realizace hostitelské péče se 

tedy zatím opírá pouze o § 30 zákona č. 356/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, kde 

se za uvedených podmínek povoluje trestně bezúhonných osob na dobu maximálně 

čtrnácti dnů. Tuto dobu lze následně prodloužit. 

 Proces schvalování hostitelů a příprava všech zainteresovaných stran, tj. příprava 

úředníků, hostitelů, příprava samotného dítěte, pracovníků a vedení dětského domova, 

případně i biologické rodiny dítěte na hostitelskou péči není standardizovaná. Může tak 

dojít k nepochopení požadavků a představ jednotlivých účastníků, k nedostatečné 

výměně informací mezi subjekty. K účelu zdárného průběhu hostitelské péče vydalo 

občanské sdružení Děti patří domů v roce 2012 odbornou metodiku s názvem Hostitelská 

péče a příprava k ní, kde je popsána široká problematika hostitelské péče a jsou zde 

uvedeny konkrétní prováděcí postupy a doporučení. 
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Nástin procesu zprostředkování HP dle nutných úředních postupů a doporučení:  

1) Zájemce o hostitelskou péči navštíví sociální úřad obce s rozšířenou působností 

(magistrát) v místě jeho bydliště. Zde se sejde s pracovnicí odboru náhradní rodinné péče, 

která se stane jeho sociální pracovnicí. Vysvětlí jí svůj záměr, případně informuje o tom, 

že je už v kontaktu s organizací, která hostitelskou péčí provází či zprostředkovává 

kontakty s dětskými domovy. Zájemce následně podá písemnou žádost ke schválením HP. 

Zde se nejedná o standardní žádost o zprostředkování hradní rodinné péče. Sociální 

pracovnice by měla se zájemcem konzultovat jeho motivaci k hostitelství, představy o 

dítěti, dále ho pak informovat o dalších specifikách hostitelství či ho odkázat na školitele 

HP, neučinil-li tak už hostitel sám. Dále má pracovnice právo vyžádat si odborné 

posouzení zájemce podle § 27 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, 

podobně jako u posouzení zájemců o pěstounskou péči či osvojení, však „přiměřeně“ (zde 

je zřejmá absence jasných kritérii posouzení zájemce).  Běžně se požaduje výpis z rejstříku 

trestů, základní psychologické vyšetření a sociální šetření v domácnosti. 

2) Následuje doba čekání na schválení, která trvá okolo dvou až tří měsíců. Krajský úřad 

zde na základě odborného vyšetření podává na úřad obce s rozšířenou působností 

doporučení na vhodnost žadatelů, o vhodnosti pak rozhoduje sociální pracovnice obce 

s rozšířenou působností. Naopak o pobytu dítěte mimo dětský domov rozhoduje ředitel 

DD a při pobytu dítěte mimo DD přes noc je rovněž nutné písemné povolení od sociální 

pracovnice dítěte. Souhlas rodičů dítěte je potřebný pouze tehdy, když je dítě v zařízení 

umístěno na jejich žádost. 

3) Po schválení zájemce jako vhodného hostitele jeho sociální pracovnicí či školitelem HP 

kontaktován spolupracující DD v okolí bydliště žadatele. Dojde k předání informací o 

konkrétním žadateli. Ředitel spolu s pracovníky DD vytipují dítě, pro které je HP vhodná, 

má samo zájem, a kde je předpoklad, že si bude právě s těmito konkrétními hostitele 

rozumět.  

4) Nyní nastává konkrétní příprava dítěte a hostitele. Dítěti je ideálně určen garant HP 

(vychovatel dítěte). Ten pak připraví dítě na konkrétního hostitele, ujasní dítěti, co HP 

obnáší a tím se předchází zklamání z nereálných očekávání dítěte a zároveň se mu ulehčí 

orientace v nové situaci. Pracuje se také s hostitelem. Ten je seznámen se specifiky 

konkrétního dítěte a se specifiky hostitelství. Je nastaven komunikační kanál mezi 

hostiteli, dětským domovem a úřady tak, aby se minimalizovala komunikační 
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nedorozumění. (Stává se např., že si dítě z DD vymýšlí, jak špatně mu je v DD, či si naopak 

vymýšlí, co všechno mu hostitelé dovolí apod.) Jsou-li všechny náležitosti předem dobře 

nastaveny, může se HP stát opravdu cílenou pomocí konkrétnímu dítěti.  

5) Nakonec je domluven plán prvních setkání, kdy se postupně buduje důvěra mezi 

dítětem a hostitelem (odpolední návštěvy v DD – celodenní výlety – první návštěva přes 

noc – celé víkendy). Zvlášť z počátku je také vhodné realizovat setkání v pravidelných 

intervalech. (Blahutová, Zezulová, 2012) 

 

 

3.5 Systémové změny potřebné pro rozvoj hostitelské péče: 

 

Plánovaná HP je poměrně nová forma pomoci dětem vyrůstajícím v zařízení pro výkon 

ústavní výchovy. HP by měla u dítěte zmírňovat dopad pobytu v takovémto zařízení. 

Jelikož u nás stále mnoho dětí pobývá v dětských domovech dlouhodobě, je potřebné jim 

zpřístupnit pobyt v rodině, nemohou-li dostatečně často navštěvovat svou vlastní rodinu, 

alespoň formou HP. Pro  její snadnější realizaci by bylo potřeba učinit některé 

systémovéúpravy.   

Dle návrhů Děti patří domů o.s. by se měli učinit především tyto změny : 

  

- hostitelská péče by měla být právně ukotvena, měla by existovat jasná kritéria 

k propouštění dětí 

- institut hostitele by měl být akreditován a takovému hostiteli pak umožněn přístup 

k informacím o dítěti (jde zejména o informace o zdravotním stavu a specifikách chování 

dítěte) 

- dětem by nemělo být kráceno kapesné o dobu pobytu u hostitele (to nyní působí jako 

demotivační činitel) 

- peníze na potřeby dítěte by měli při pobytu dítěte v hostitelské rodině dítě následovat 

- měla by být standardizovaná příprava hostitelů, dětí a zaměstnanců dětských domovů 

na hostitelskou péči 
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3.6 Nestátní neziskové organizace podporující rozvoj hostitelské péče: 

 

3.6.1 Děti patří domů o.s. 

Občanské sdružení Děti patří domů, o.s. se svou činností snaží přispívat ke snížení počtu 

dětí v dětských domovech a dětských domovech pro děti do tří let. Aktivity sdružení 

taktéž slouží k ochrana práv, zájmů a potřeb dětí. 

Svých cílů dosahuje o.s. Děti paří domů realizací těchto činností: 

- rozvoj a podpora hostitelské péče pro děti z dětských domovů v ČR - rozvoj  a podpora 

pěstounské péče a dalších forem náhradní rodinné péče  

- podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

- podpora výchovně- vzdělávacích a seberozvojových aktivit pro děti a                                                

mládež 

- spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi, státní správou, příspěvkovými 

organizacemi a dalšími subjekty s podobným cílem 

 (Děti patří domů o.s. [online], 2013) 

 

Služby týkající se hostitelské péče poskytující Děti patří domů, o.s.: 

- Poradenství k hostitelské péči: 

 V rámci služby poradenství k HP se poskytují základní informace potenciálním zájemcům 

o HP, dále je možno přes e-mail, telefonicky, výjimečně i v rámci osobní schůzky 

konzultovat s hostiteli problémy s  projevy dítěte, problémy v komunikaci s institucemi či 

rodiči dítěte. Tato služba má jednorázový či opakovaný charakter. 

- Příprava k hostitelské péči: 

Služba přípravy mohou bezplatně využít ti, kteří se rozhodli stát se hostiteli. V první 

obecné části se se zájemci zpracovávají očekávání, které mají k HP, jejich motivace a 

vlastní náhled na ni. Klienti jsou informováni o situaci dětí z dětského domova, jsou 

seznámeni s projevy deprivace a informováni o náležitostech dalšího postupu. Následně 
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následuje proces schvalování hostitelů úřady a po jejím zdárném absolvování druhá, už 

konkrétní část přípravy. Klientům je tedy nabídnuto zkontaktování blízkého dětského 

domova, vytipování dítěte a následně konkrétní příprava tohoto dítěte na konkrétní 

hostitele a naopak.  

-Provázení hostitelské péčí: 

Zde se jedná o dlouhodobé provázení jak hostitelů, tak případně i dětského domova. 

Význam provázení spočívá především v předcházení či hledání co nejpříhodnějšího řešení 

 problémů, které v průběhu HP vznikají. Podporuje se tak vzájemné pochopení účastníků 

HP a tím je umocňován přínos HP pro dítě. Na počátku HP je provázení intenzivnější, 

pracuje se na plánování schůzek, vyhodnocování jejich průběhu, mohou se řešit složité 

výchovné situace, nabízí se i podpora při jednání s institucemi. Po ustálení v novém 

vzájemném vztahu hostitelů a dítěte má provázení funkci preventivní, sdílejí se 

zkušenosti, vytváří se náhled na situace vznikající v HP, plánuje se další průběh HP. 

- Setkávání hostitelů a příznivců hostitelské péče: 

Děti paří domů o.s. organizuje jednou za rok víkendové setkání hostitelů a příznivců 

hostitelské péče, kde mohou účastníci vzájemně sdílet své zkušenosti, řešit své konkrétní 

problémy HP, sdílet své radosti či se seznámit se s podobně zaměřenými lidmi. 

Mimo výše uvedené služby provozuje Děti patří domů o.s. i internetové stránky s mnoha 

užitečnými informacemi, pořádá besedy, semináře a školení o HP jak pro širokou 

veřejnost,tak pro spolupracující organizace instituce, propaguje HP přes články otištěné 

v médiích a v roce 2012 vydalo již zmiňovanou odbornou metodiku Hostitelská péče 

příprava k ní.  

 

3.6.2 Dejme dětem šanci o.s. 

 

Občanské sdružení Dejme dětem šanci vytváří projekty, které mají pomáhat dětem a 

mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti a usnadnit jim úspěšné 

začlenění do společnosti po opuštění dětského domova. Nejprve se oslovují dětské 

domovy a ve spolupráci s vedením domovů se do projektů zařazují jednotlivé děti.  Vždy 



34 
 

se podporuje konkrétní dítě, pro které se hledá podporovatel, patron, zaměstnavatel či 

dárce.  

(Dejme dětem šanci o.s.1 [online]. 2011) 

 

Projekty, cílem kterých je usnadnit dětem začlenění do běžného života po odchodu 

z dětského domova: 

 

- „Podporuj mě…” aneb adopce „na blízko” (spoření dítěti, dítě dostane peníze po odchodu 

z domova), 

- Projekt „Přál(a) bych si …” (jednorázový příspěvek podporující především seberozvoj 

dítěte) 

- Projekt „Pomoz mi do života …” (různé formy pomoci plnoletému člověku opouštějící 

DD)  

- Projekt „Najdi si mě …” (kontakt s dítětem, zde se jedná o dopisování a především o 

hostitelskou péči) 

 

(Dejme dětem šanci o.s.2 [online]. 2011) 

 

Najde-li se člověk mající zájem o kontakty s dítětem, o HP, na internetových stánkách 

www.dejmedetemsanci.cz si dle preference pohlaví věku a kraje může prohlédnout 

profily dětí, které jsou do projektu zařazeny a mají o HP zájem a následně vyplnit dotazník  

zájemce. Další postup vedoucí k doprovázení konkrétního dítěte je domlouván s osobně 

s pracovníky organizace. Projekt „Najdi si mě…“ má díky své mediální propagaci velký 

potenciál rozšířil podvědomí o HP v široké veřejnosti a tím najít dostatečné množství 

vhodných hostitelských rodin a tak postupně měnit situaci, kdy není dostatek žadatelů o 

HP. (Dejme dětem šanci o.s.3 [online]. 2011) Občanské sdružení Dejme dětem šanci 

podporuje i vzdělávání zájemců o HP. Ve spolupráci s Děti patří domů o.s. pořádá dvakrát 

do roka seminář o hostitelské péči. (Dejme dětem šanci o.s.4 [online]. 2011) 

 

 

 

http://www.dejmedetemsanci.cz/projekty/podporuj-me/deti-zarazene-do-projektu
http://www.dejmedetemsanci.cz/projekty/pral-bych-si/prani-deti/seznam/1&search=new&kat%5b0%5d=1&kat%5b1%5d=2&kat%5b2%5d=3
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4 IDENTITA 

Posláním hostitelské péče je, aby dítě bylo jak ve své současnosti, tak i v budoucnosti 

šťastné. Jedině pokud má dítě zdravou identitu, je-li celistvou osobností, může být 

v životě opravdu spokojeno. Právě proto zde spojujeme téma identity a hostitelské péče. 

 

4.1 Pojem „identita“ 

Každý člověk se nějakým způsobem vztahuje ke své existenci. Už od narození a 

nepochybně i před tím, lidská bytost cítí život v sobě a kolem sebe. Jak se člověk vyvíjí, učí 

se, zažívá se v interakci se světem, proměňuje se jeho vnímání sebe samého jako 

svébytné bytosti. 

Definice identity v psychologii není jednotná, však chápána je především jako vědomí 

vlastního já, jako způsob pojímání sebe samého. Nejde zde tedy ani tak o to, jaké mám 

vlastnosti, jak působím na své okolí, ale spíš o to, jak působím sám na sebe, jak kvalitní 

jsem schopen introspekce apod.  

 

4.2 Jak se utváří identita 

„Rozvoj identity je dynamický proces experimentace, volby a integrace různých složek 

sebepojetí i představ o vlastní osobnosti.“ (Gullotaa kol., 2000, in Vágnerová, 2005, s. 

402) Vlastní sebepojetí a představy o sobě samém jsou utvářeny v závislosti na způsobu 

prožívání předchozích zkušeností se sebou samým. Způsob, jakým v sobě interpretujeme 

určité zkušenosti často závisí na našich prožitcích z dětství a dospívání. Naši identitu tedy 

formují vnější i vnitřní impulzy a síly.  Tyto energie utváří naše prožívání, jednání, bytostně 

nás ovlivňují a mi naopak s nimi utváříme náš osobní vývoj. Naše identita se projevuje 

v tom, jak prožíváme vlastní jedinečnost, jakou k sobě chováme sebeúctu, jakým 

způsobem přijímáme sami sebe. Výše zmíněné pojmy jsou většinou velmi abstraktní, 

chápeme je spíše na emoční úrovni prostřednictvím introspekce (vnitřního vidění). 
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Nyní se na utváření identity podíváme z několika odborných pohledů: 

Dle Klimeše se identita člověka utváří spíše pozitivně či spíše negativně podle charakteru 

označení a hodnocení, které se dosadí jako odpovědi do tvrzení: „Já jsem ten, který je 

takový či onaký. Já jsem ten, který má to či ono. Já jsem ten, který umí či dokáže to či 

ono.“ (Klimeš, 2008, s. 6) 

 

Prof. Matějček (2002) mluví v souvislosti s dotvářením identity u dospívajících o třech 

zrcadlech: 

-První je zrcadlo v tvářích našich blízkých. 

 Ovlivňuje nás mínění těch, kteří jsou nám nejbližší. 

-Druhé je zrcadlo na stěně, do kterého se díváme.  

V dospívání intenzivně zpracováváme svou fyzickou proměnu. 

-Třetí, vnitřní, zrcadlo je zrcadlo našeho nitra. 

S rozvojem introspekce dospívající objevuje svůj vnitřní svět. 

 

Jiřina Prekopová píše o tom, že „ego svobodného člověka se vyvíjí skrze aktivní zkušenost 

vlastní vůle, cítění a myšlení.“ (2012, s. 155) Člověk uchopuje sebe sama prostřednictvím 

setkávání se sebou v interakci s vnějším světem. Vůlí řídí sám sebe, zažívá se 

v nejrůznějších situacích a při tom v něm neustále vznikají pocity a myšlenky. Vše se 

navzájem ovlivňuje. Aby si dítě mohlo najít sebe sama, svou autentickou identitu, je třeba 

mu poskytnou bezpečný, neochuzený a živý prostor pro jeho experimentaci, objevování 

jeho osobní síly a podstaty. (Prekopová, 2012) 
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Podle teorie vývoje osobnosti (Tress, 2008) souvisejí veškeré roviny osobnosti - kvalita 

myšlení, chování, zdraví, pocitů, motivů s tím jak prožíváme a utváříme vztahy mezi lidmi. 

Formují nás převážně vztahy z dětství, odkaď si neseme určité vzorce a zkušenosti, které 

vzešli z interakce mezi námi jako dětmi a našimi rodiči. Tyto vzpomínky jsou v nás uloženy 

a my dle těchto vnitřních vzorů vytváříme své další zkušenosti. Jak také píše Satirová 

(1994): Děti se učí sebeúcty z hlasu, který slyší, z očí, výrazu tváře i svalového napětí svých 

rodičů. Způsob našeho celkového prožívání a jednání je tak často i v době dospělosti 

determinováno vzorci přijatými v dětství. Tuto teorii si zde více přiblížíme: 

Představme si rodinu s malým dítětem. Jsou-li rodiče zdravé osobnosti, mělo by od nich 

dítě přijímat aktivní lásku, potvrzování, ochraňování a vedení. Na opačném pólu může být 

rodina narušená, kde dítě vyrůstá v prostředí s pokřivenou citovostí a komunikací. Vztahy 

jsou zde narušeny mezi dítětem a rodiči, mezi rodiči navzájem a mezi rodiči a dalšími 

lidmi. Dítě vyrůstá v prostředí, kde se chyby trestají a chápou se jako selhání a 

neschopnost člověka. Místo lásky zažívá strach a násilí v různé formě, chování rodičů je 

pro něj nepředvídatelné atp.  

Máme tedy dítě, které se jako osobnost na počátku formuje v rodině, případně jinde 

(např. v ústavním zařízení), zde do sebe nasává zkušenosti a ty v sobě integruje ve formě: 

a) Identifikace: Dítě se setkává s druhými lidmi tak, jak se sním, se sebou navzájem a 

s dalšími setkávali jeho rodiče. 

b) Internalizace: Dítě si interpretuje a následně prožívá chování druhých podle očekávání, 

které jsou utvářeny jeho předchozími zkušenostmi. 

c) Introjekce: Dítě se k sobě vztahuje podle hesla „ Zacházím se sebou tak, jak se mnou 

zacházeli moji rodiče.“ V ideálním případě tedy se sebeláskou, sebepřijímáním, 

sebeochrannou a sebepodporou. 

Tato teorie je dále rozvedena v cyklicky – maladaptivním vztahovém kruhu (CMP). 

Identifikace (chování v interakci), internalizace (očekávání) a introjekce (vztahování 

k sobě) jsou zde představeny jako vývojem formované osobní nastavení.  Tyto nastavení 

pak spolu s re-akcemi druhých na nás, fungují jako spojené nádoby. Ovlivňují jak naše 

vztahy, tak naši osobnost celkově. 
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Zkušenosti z dětství jsou tedy pro člověka zásadní, ne však stoprocentně určující. Záleží 

vždy na míře a povaze korektivních zkušeností, které se dítěti v průběhu dospívání měli 

dostat. Zažívá-li tedy dítě odmítání a ponižování je mu pak třeba zážitků plného přijetí, 

pozornosti, pomoci v objevování jeho potenciálu, je mu třeba ocenění. Lidé mají 

rozvinutou různou schopnost vypořádat se se zraněními a vzorci, které v sebe přijali. Jsou 

jedinci, kteří se pouze s malou podporou uzdraví a své rány přemění na posilující 

zkušenosti, dalším  ty samé vklady blokují jejich potenciál po celý život. 

 

Děti vyrůstající v ústavní péči nemají často naplněné své základní psychické potřeby. 

Matějček a Langmajer (2011) definovali v souvislosti s teorií psychické deprivace dětí pět 

základních „balíčků“ psychických potřeb. Jsou to: 

 

1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podmětů. 

2. Potřeba stálosti, řádu a smyslu v podmětech. 

3. Potřeba citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám prvotních vychovatelů. 

4. Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a hodnoty. 

5. Potřeba otevřené budoucnosti, tedy životní perspektivy. 

 

Tyto potřeby nejsou dětem v ústavní výchově plně saturovány a to více či méně dle 

charakteru zařízení. Jelikož přirozené potřeby si vyžadují přirozené podmínky, nejvíce 

přirozeným místem pro zrání dítěte není zařízení kolektivní výchovy, ale rodina. 

Zároveň, z podstaty situace umístění mimo rodinu, dětem taktéž často nebyli základní 

psychické potřeby naplňovány právě v jejich původních rodinách. Nenaplňování 

základních psychických potřeb zapříčiňuje, že si děti vyrůstající v dětských domovech 

v sobě často nesou do dospělosti množství omezujících nastavení.  Těžší je tak pro ně 

objevit potenciál vlastní osobnosti, těžší je pro ně prožívat svět jako přívětivé místo 

pro život.  
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4.3 Vědomí o vlastním původu 

„Můžete žít kdekoli, musíte však vědět odkud jste a kam patříte“ tak promluvila na 

romském dni k dětem ze ZŠ Boleslavova paní Olga Fečová, romská asistentka. 

Odkud člověk pochází? Kde jsou jeho kořeny? Jakou hodnotu v sobě nese jeho původ? 

Najde-li člověk na tyto otázky odpovědi, bude lépe zakotven ve světě. Jelikož veškerá naše 

minulost je nějakým způsobem stále naší součástí, je pro vytvoření zdravé a celistvé 

identity důležité, abychom svou minulost mohli znát a přijmout ji. 

Otázky původu, smyslu vlastní minulosti, jsou u dětí vyrůstající v jakékoli formě náhradní 

péče často obtížně zodpověditelné. Tyto děti bývají například v situaci, kdy neznají své 

biologické rodiče, potýkají se s otázkou odvržení svou původní rodinou či s nepochopením 

důvodu jejich odloučení od rodiny Nechápou, proč byli náhle od své rodiny odvezeni a 

proč teď žijí v dětském domově, kde je vše odlišné od toho, na co byly zvyklí. Děti žijící 

v dětském domově si také pamatovat na alkoholismus rodičů, jiné děti, jsou-li minoritního 

etnika, mohou mít problém s pochopením své součásti, která je navázaná na kulturu, s níž 

nemají v náhradní výchově přirozený kontakt. Tyto děti jsou tedy často v zátěžové situaci, 

potýkají se s tím, co je jiné děti z dobře fungujících rodin řešit nemusí. 

Děti by měli znát svou minulost. Jak píše Prof. Matějček (2002): Děti při vstupu do 

mateřské školy či do základní školy začnou porovnávat svou situaci s ostatními dětmi a 

začínají o svém původu přemýšlet. V dospívání se pak tato potřeba ještě více umocní. 

V otázce „Kdo jsem?“ je obsažena i otázka „Odkud jsem?“. Je-li položena otázka, a že ten 

čas vždy přijde, je třeba na ní nalézt odpověď. Naším úkolem je pomáhat dítěti v tomto 

jeho pátrání. Abychom mi dospělí, ať už v roli hostitele, vychovatele, učitele nebo jiného 

člověka setkávajícího se s dítětem tuto úlohu zvládli, je nám třeba pochopit, že pro dítě je 

lepší špatná minulost než minulost žádná. O rodičích a vzniklé situaci mluvíme co 

nejpravdivěji, zároveň však ohleduplně a šetrně. Právě hostitelé mohou být ti, kteří, 

vytvoří-li dostatečně důvěrný prostor, v kterém mohou dítěti pomoci přijmout jeho 

minulost, jeho rodinu. Nepřijme-li vnitřně člověk své rodiče, jen těžko pak přijímá sebe 

sama. Dítě by mělo vůči rodičům cítit vděčnost minimálně za to, že mu dali život. 
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4.4 Proč je důležitá zdravá identita  

 Proč je důležitá zdravá identita? Odpovědi na tuto otázku můžeme nalézt v Knize o 

rodině, kde Virginia Satirová (1994) píše o tom, že člověk, který chápe samého sebe 

realisticky, dokáže navazovat i udržovat laskavé vztahy s druhými, ví, kam patří, má se rád, 

zná a používá svůj potenciál, bude pravděpodobně přistupovat k životu z pozice 

důstojnosti, poctivosti, lásky a reality. Ví-li o své hodnotě je schopen vnímat i cenu 

druhých. Druhé může milovat, jen tehdy, má-li se sám rád. Až když člověk pozná hodnotu 

své jedinečnosti a zároveň totožnosti s ostatními, může se s nimi přestat srovnávat a 

následně se přestat odsuzovat. Pak teprve může plně odkrýt svůj potenciál a volně se těšit 

ze svých talentů. Jen člověk, který se nesrovnává a neodsuzuje, dokáže k sobě přistupovat 

s opravdovostí a láskou.  

Chceme-li v rámci hostitelské péče u dítěte podporovat celkový rozvoj jeho osobnosti a 

chceme-li naplňovat jeho bytostné potřeby, bylo by dobré, kdyby si stávající i potenciální 

hostitelé sami k sobě položily otázku: Jaký druh sebehodnocení podporuji v druhých, jaký 

typ sebehodnocení vytváří naše rodina? Odpovědi pak nalezneme tak, že si všímáme 

skrytých poselství v naší interakci s druhými. 

 

Přiblížit nám to může konkrétní ukázka: 

Dítě nechtěně rozbije talíř. 

 

1) Je u toho matka, která reaguje: „Koukej co děláš! To je hrozný, už zase. Vůbec si 

nedáváš pozor! Hned to ukliď./Jdi do pokoje, uklidím to, ještě by ses, jak tě znám, 

pořezal.“ Matka ani nemusí dítě potrestat, incident klidně může skončit tímto 

krátkým „vyhubováním“. Pro mnoho lidí běžná, možná i žádoucí, výchovná reakce 

matky. 
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2) Je u toho matka, která reaguje: „ Á, talíř…To je v pořádku. Vidím, že ses pořádně 

vylekal, jak ten se to roztříštil po podlaze. To se mi už stalo mnohokrát.“…Po tom 

co se dítě uklidní: “Bude třeba to uklidit, košťátko je v koutě. Chceš, abych ti s tím 

pomohla, nebo to uděláš sám? Střepy jsou ostré, je třeba na ně nesahat“… Za 

chvilku při úklidu:  „Někdy se snažíme pobrat spoustu věcí najednou, zdá se nám 

to pohodlnější. Často se, ale při tom něco rozbije, úklid pak trvá déle.“ 

 

Zamyslíme-li se nyní nad skrytým poselstvím těchto dvou reakcí matky, můžeme shledat, 

že v prvním případě matka sděluje dítěti něco jako:  

„Tragédie, ty stále jen něco kazíš, nejsi schopný se ovládat! Je třeba tě křičel a tím tě 

vylekat, aby sis situaci do příště zapamatovat a dal si tak pozor. Tvé pocity mne nezajímají, 

ať je ti jakkoli, postarej se o nápravu. Jsem lepší než ty, já nic nerozbila.“  

Naopak v druhé reakci můžeme cítit empatii, situace je vnímána jako přirozená součást 

učení se životu. Čteme ji:  

„Talíř mi není důležitější než ty. Jsem tu s tebou a cokoli se stane, mám tě ráda. Všichni se 

učíme.“… „Máme moc dát vše zase do pořádku, nejsi na to sám, věřím ti a ráda tě 

podpořím, vím, že toho už spoustu umíš, ráda ti předám své zkušenosti, budeš-li 

chtít“…„Můžeme si navzájem pomoc uvidět to, v čem se můžeme vylepšovat, já jsem si u 

tebe všimla toho a toho, i já však na podobném pracuji u sebe.“ 

Lidé se mohou vzájemně podporovat, potvrzovat, být k sobě otevření, či se mohou 

manipulovat, bojovat mezi sebou, nařizovat, ponižovat… Obojí, aniž by si toho byli i 

vědomi. Člověk se naštěstí může z vlastní vůle měnit celý život. Proměníme-li v sobě 

omezující vzorce chování, které nám byly z většiny předány v době dětství a dospívání, 

nebudeme je pak sami předávat dalším generacím a naopak dětem pomůžeme vyrůst ve 

zdravé a sebevědomé dospělé. 

Nezraňující komunikaci, která byla demonstrována na příkladu druhé matky se člověk 

naučit například za pomoci publikace Respektovat a být respektován (Kopřiva a kol., 2010) 

či v knize Vychováváme děti a rosteme s nimi (Aldort, 2010). 
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Na závěr kapitoly uvádíme cvičení pro rozvoj jak osobní, tak rodinné identity (Satirová, 

1994): 

Pro to, abychom si lépe uvědomovali, jak se vyvíjíme, jak se měníme, kam směřujeme, je 

dobré přehodnocovat zpětně své prožitky. Chceme-li se zároveň dovídat o životech našich 

blízkých a navzájem se obohatit svými zkušenostmi, je dobré v rodině utvořit chvíle, kdy 

se všichni společně sejdou a mají čas na sdílení. Členové rodiny si zde odpovídají 

především na otázku: „Co se se mnou v poslední době událo? Jaký význam tato změna 

má?“  Chápeme-li, že naše proměnlivost má určité směřování, učíme se tím větší 

zodpovědnosti za to, co do svého života přijmeme a za to, jak se v životě projevujeme. 

Toto cvičení můžou použít hostitelé, uspořádají-li tento sdílící kruh pravidelně, když 

přijede pozvané dítě. Ať už se dítě zapojuje či nikoli, poznává tak životní prožitky této 

rodiny, učí se introspekci, zažívá tak starosti i radosti druhých, vidí, jak druzí přemýšlí a 

nacházejí řešení, ono samo si ujasňuje to, co samo žije. A rodina poznává zase jeho. 

Zaplňují se prázdná časová místa v kontinuu času, kdy hostitelé a dítě nebyli spolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

5 PLÁN A REALIZACE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

 

5.1 Cíle a zdůvodnění potřebnosti výzkumu 

Dosud u nás bylo na téma hostitelské péče napsáno několik vysokoškolských závěrečných 

prací. Podle výsledků mého pátrání v nich zatím autoři mapovali názory a postoje 

pracovníků  nestátních neziskových organizací zabývajících se hostitelskou péčí, názory 

pracovníků dětských domovů, sociálních pracovnic a samotných hostitelů. Tato práce by 

měla přinést pohled další zásadně důležité skupiny lidí. Budeme zde mapovat názory a 

postoje osob, které jako děti vyrostli v dětských domovech.  

Výzkumná otázka vznikala postupně tak, jak rostla má obeznámenost s daným tématem 

v rámci předvýzkumu. Nakonec jsem formulovala dvě hlavní výzkumné otázky: 

VO1: Jak pohlíží člověk, který jako dítě vyrůstal v dětském domově na institut hostitelské 

péče? 

VO2: Jak může vypadat osobní zkušenost člověka, který vyrůstal v dětském domově, s 

jeho pobyty v hostitelské péči? 

Z hlavních výzkumných otázek vyvozujeme cíle empirického šetření: 

C1: Snažit se porozumět názorům dospělého člověka, který jako dítě vyrůstal v dětském 

domově, na hostitelskou péči. 

C2: Zachytit osobní zkušenost člověka, který jako dítě vyrůstající v dětském domově, 

s jeho pobyty u hostitelské rodiny. 
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5.2 Organizace šetření a sběru dat, předvýzkum 

Již na jaře roku 2012 byla realizována schůzka s pracovnicí Střediska náhradní rodinné 

péče, o. s. Zde jsem získala především množství cenných publikací o náhradní rodinné 

péči, které jsem využila pro orientaci v problematice péče o ohrožené dítě a v této práci je 

taktéž cituji.  

Dále jsem absolvovala jeden celodenní seminář o hostitelské péči pořádaný pro 

potenciální zájemce o HP. Akce byla realizována ve spolupráci občanských sdružení Dejme 

dětem šanci a Děti patří domů. 

V březnu roku 2013 jsem domluvila schůzku s Milošem Nguyenem, který sám vyrostl 

v dětském domově a i nyní se aktivně zasazuje v situaci dětí z dětských domovů. Bavili 

jsme se především o problematice dětských domovů a dotkli jsme se taktéž jeho osobní 

zkušenosti s hostitelskou péčí. Na podkladě těchto informací jsem se rozhodla uskutečnit 

s Milošem hloubkový rozhovor. Domluvili jsme se tedy na další schůzce. 

Výzkumný rozhovor: 

Rozhovor, který přinesl hlavní informace pro tento výzkum proběhl v následujícím měsíci 

dubnu, v Praze, na místě vybraném respondentem. Prostředí známé restaurace 

navozovalo celému setkání uvolněnou atmosféru, mírné potíže způsobilo jen hlučné 

prostředí, které mělo vliv na kvalitu záznamu rozhovoru. S nahráváním nahráváním 

rozhovoru na diktafon oba respondenti souhlasili. Souhlasili taktéž s účastí na výzkumu 

k této bakalářské práci a na konci rozhovoru uvedli, že si v této práci přejí vystupovat pod 

svými jmény - odmítli tedy anonymitu. 

 

5.3 Výzkumná strategie a metoda sběru dat: 

Strategie: 

Jako výzkumnou strategii jsem zvolila kvalitativní výzkum, jelikož tato cesta usiluje právě o 

porozumění a získání vhledu na daný jev. Umožňuje výzkumníkovi vstup do reality 

zkoumaného pomocí vcítění se. (Skutil, 2011) 
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Metoda: 

Pro výzkum jsem nejprve zamýšlela použít nestrukturované (volné) interviu, tak, aby 

rozhovor mohl být co nejvíce přirozený a mohli vyjít najevo neočekávané informace 

(Skutil, 2011). Nakonec jsem však zvolila rozhovor polostrukturovaný, jelikož jsem z 

 prvního setkání s Milošem Nguyenem, uskutečněného v rámci předvýzkumu, domnívala, 

že by mohl mít respondent potíže se spontánním vyprávěním o své osobní zkušenosti 

s hostitelskou péčí. Stanovila jsem tedy seznam otevřených a projektivních otázek. 

Změna metody sběru dat: 

Otázky do polostrukturovaného rozhovoru jsem připravila na míru respondenta. Však na 

smluvenou schůzku, jejíž termín byl pro vytíženost respondenta několikrát přesouván, se 

respondent nedostavil sám, jak jsem oprávněně předpokládala, však pozval s sebou i 

svého kolegu a přítele, který taktéž vyrostl v dětském domově a v současné době se 

zasahuje do dění kolem zlepšení situace dětí v dětských domovech. Byl tedy předpoklad, 

že mi může taktéž poskytnout velmi užitečné informace. Jelikož jsem v takto neočekávané 

situaci spatřovala více příležitost než problém, rozhodla jsem se odstoupit od 

naplánované kostry polostrukturovaného rozhovoru. Sběr dat byl nakonec realizován 

formou skupinové diskuze, do které jsem zasahovala otázkami tak, aby se témata diskuze 

pokryla oblasti, které mohli být pro výzkum zajímavé.   

Metoda skupinové diskuze může podpořit dynamiku procesu sběru dat, argumentace 

účastníku dialogu odhaluje způsoby jednání, postoje, pocity a myšlení účastníků dialogu 

(Hendl, 2005). Část, kdy respondent Miloš popisuje své zkušenosti s vlastním pobytem 

v hostitelské péči, byly uskutečněny pouze ve formě rozhovoru.   

 

 

 

 



46 
 

5.4 Charakteristika zkoumaného vzorku: 

Jelikož byla při sběru dat použita především metoda diskuze, budu v dalším textu používat 

místo termínu respondent termínu účastník (diskuze) či dobrovolník (osoba dobrovolně se 

účastníci výzkumného šetření) nebo budu účastníky diskuze nazývat jejich křestními 

jmény. 

Kritéria pro výběr účastníků nebyly stanoveny rovnou, ale vznikali postupně s tím, jak se 

v rámci předvýzkumu formoval i cíl práce. 

V souvislosti s cílem budeme u obou dobrovolníků sledovat tato kritéria: 

1. Pro naplnění prvního cíle (C1): Dobrovolník je bývalý klient DD 

2. Pro naplnění cíle druhého cíle (C2): Dobrovolník má osobní zkušenost s HP, jako dítě 

jezdil na hostitelské pobyty. 

 

Miloš Nguyen: 

Miloš vyrůstal od narození v ústavní péči. O své rodině neměl žádné informace do svých 

sedmnácti let. V době, kdy mu bylo kolem třinácti let, dojížděl do hostitelské rodiny, 

kterou mu zprostředkovalo vedení DD. Z DD Miloš odešel ve věku 21 let po úspěšném 

složení maturitní zkoušky. Nyní je Miloš magistr v oboru mezinárodních vztahů, náplní 

jeho práce je příprava projektů pro politiky. Ve volném čase se maximálně věnuje pomoci 

dětem,  mimo jiné i v  o.s. a Duha Zámeček (http://www.zamecek.net) a v o.s.Duha 

Jasmín (http://jasmin.duha.cz), kde jsme oba v pozici vedoucích. Miloš je taktéž 

redaktorem časopisu Zámeček, čtvrtletníku pro děti z DD. (příloha I. Miloš Nguyen – 

životopis) 

 

 

Gracián Svačina: 
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Od svých deseti let vyrůstal s bratry v DD, od září roku 2012 žije samostatně. Hostitelskou 

péči osobně nezažil. Tento rok absolvuje státní zkoušky bakalářského studia na Univerzitě 

J. A. Komenského a chce pokračovat dál. Graciál se živí jako úspěšný novinář. Stejně jako 

Miloš působí v o.s. Duha Zámeček a je také šéfredaktorem časopisu Zámeček. Jako 

novinář často vynáší téma situace dětí z DD, za jeden takový článek získal ocenění Zlatá 

litera. (příloha II. Gracián Svačina – životopis) 

 

 

5.5 Analýza a prezentace dat: 

Data, která byla zaznamenaná na diktafon jsem převedla do písemné podoby za účelem 

jejich zpracování. Audio záznam celého rozhovoru je uchován u autora této práce.  

Přepis diskuze jsem kódovala (kvalitativní kódování) a následně jsem tyto kódy uspořádala 

do jednotlivých významových kategorií.  

V samotné práci nejprve uvádím přepracovaný záznam diskuze. Podoba záznamu vznikla 

tak, že jsem nejprve vybrala z výpovědí jednotlivého účastníka významově nejnosnější 

přímé citace a ty jsem pak znovu uspořádala do logického textu. Někdy jsem tyto věty 

stylisticky pozměnila tak, abych tak dosáhla návaznosti textu. Na několika málo místech se 

v textu rovněž objevují i parafráze shrnující některé delší, citacemi těžko prezentovatelné 

části diskuze. Shrnutí diskuze jsem od původní podoby pozměnila tak, aby co nejpřesněji 

shrnovala výpověď k určitému tématu, ale zároveň tak, aby byla zachycena dynamika a 

logická posloupnost uskutečněného šetření. 

Tento postup jsem zvolila za účelem co nejautentičtější prezentace získaných dat. Použití 

velkého množství přímých citací se snažím předejít zkreslení dat a chci tak zachytit emoční 

náboj původního sdělení. Má zde být přítomna živost, přímost i dynamika výpovědí 

v přehledné formě tak, aby čtenář mohl co nejsnáze dojít k vlastnímu porozumění 

danému tématu. 

Interpretace dat získaných ve výzkumném šetření jsou prezentovány až v druhé části 

šesté kapitoly. V podkapitole s názvem Analýza dat tedy uvádím své interpretace 
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interpretace, komentáře a získaná data dávám taktéž v souvislost s některými dalšími 

dostupnými teoriemi. Vyjadřuji se zde postupně k jednotlivým tématům, které vystoupily 

se získaných dat při kategorizaci kódovaného dialogu. 

Zcela zvlášť je také zpracována výpověď respondenta Miloše, která byla v prezentaci 

dialogu vynechána a jejíž doslovný záznam je uveden v příloze práce. (příloha III. 

Přepis rozhovoru o zkušenosti pobytu v hostitelské rodině) 

 

 

 

6 VÝSLEDKY 

6.1 Prezentace dialogu 

Na počátku jsem pro oba účastníky uvedla téma našeho setkání, kterým je hostitelská 

péče. Dále jsem zmínila, že mám připravená témata, ke kterým bych ráda zaznamenala 

jejich výpovědi, zároveň však nechávám hlavní prostor jim samotným, že rozhovor se tedy 

může odvíjet volně k tématu. 

První se ujal slova Gracián, který začal mluvit o šanci dítěte získat v hostitelské péči citové 

pouto a o tom jak tato možnost dětem v dětských domovech často chybí:  

Já si myslím, že hostitelka je dobrej nástroj pro to, jak by mohlo dítě z dětského 

domova získat nějakou vazbu k někomu. Poněvadž oni vychovatelům nedůvěřujou, nemaj 

k nim vztah, nejsou to pro ně partneři. Já sám jsem nikdy za těch dvanáct let co jsem byl 

v děcáku nikdy žádnýmu vychovateli nedůvěřoval… Jako není to ve všech případech, někdy 

je ten vychovatel skvělej, jsem schopnej se mu svěřit se vším a budu rád za každou radu. 

Z mejch kamarádů, znám asi jenom tři, čtyři, který si dokázali ňákej vztah k vychvateli 

udělat. 

A abych se vrátil k tý hostitelský péči. Může dítěti suplovat citovou oporu. To dítě 

právě nejvíc potřebuje vidět zájem toho dospělýho člověka o něj, potřebuje ten jeho čas. 

V tý hostitelce může poznat to, co v tom domově, ať už je to instituce, kde jsou hodný 
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vychovatelky a prýma ředitel, poznat nemůže. To je to, že si může vytvořit vztah 

k dospělému člověku, kterému může důvěřovat. Je to jako by sis měl vytvořit vztah k učiteli 

na základce a tomu se svěřovat, nebo sis měl vytvořit vztah se svou tetou, ke který jezdíš 

jednou za dva měsíce na víkend a jsi s ní ráda, protože je to vždycky hrozně fajn. Ke komu 

si ten vztah vytvoříš? To je přeci přirozený. 

Ten vztah s tím vychovatelem tam v to dětském domově není takovej, protože on 

tam je jako povolání. Vychovatel nemá kapacitu se dětem věnovat, protože má osm dětí, 

nedej Bože když jsou tam dva prvňáčci, s kterýma musíš dělat ty vlnky. A na ty děti, který 

to nejvíc potřebujou, v rámci ňáký svý puberty, tak ten čas prostě není. Mnohdy je to ještě 

i o takových dýchánkách vychovatelek, který si třeba ve čtyři v noci u kafe povídají o tom, 

co se za ten den stalo: „ No představ si, ten Mirek mi dneska vyprávěl, že…“ A ta 

vychovatelka si neuvědomí, že to bylo  od toho Mirka tajemství. Je to doba, kdy se nejvíc 

poslouchá, to slyšej všichni. A tak stačí jeden neuváženej krok od tý vychovatelky. Já jsem 

si taky s vychovatelem musel vykat., jako s úředníkem, nerovný vztah. I proto jsem si nikdy 

k žádnýmu vychovaleli nedokázal vytvořit vztah. Dospělým jsem se nesvěřoval, spíš 

kamarádům, taky jsme hodně drželipři době s bráchama. 

Miloš navázal: 

Naprosto s Graciánem souhlasím. Ty vychovatelé se opravdu nemají šanci věnovat 

se žádnýmu dítěti individuálně. A navíc když se tam střídaj s nočníma a už v osm musej 

stíhat předat službu. Ale já jsem jako měl v domově dvě vychovatelky, kterejm jsem se 

mohl svěřit a jsem na to hrdej. Je to těžký najít v dětském domově někoho, komu by ses 

mohl svěřovat. 

 

Nyní sledujeme Graciána a jeho argumentaci proti hostitelské péči: 

Já mám dva základní argumenty, proč ne hostitelskou péči. Za prvé, to dítě má z toho 

maglajz. Je to další vykořenění z toho, co už jsem. Tříštění alespoň nějaký půdy, kterou 

mám v tom děcáku. Nevím pak, čí jsem. Jsem toho děcáku? Nebo tý hodný rodiny co si mě 

bere do  hostitelky?  Nebo jsem pořád svých rodičů? Koho jsem?. Je to pro toho člověka 

nepřehledný, potřebuje jasně říct, kam on patří. Ale podle mě je přáním osmdesáti procent 
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dětí jít domů. „Já patřím domů ke svejm rodičům.“- Tak oni to cítí. To, že byla rodina 

sociálně slabá není důvod k tomu, sakra, abych abych já musel poznávat jako rodinu, která 

vyšla jako správná. To, že je táta alkoholik a máma nestíhá, neznamená, že je rodina 

špatná, prostě potřebuje jenom podporu. Vadí mi přístup: „Poznejme to, jak to vypadá 

v normální rodině.“ Tak pomozte tý mí rodině, abych nemusel poznávat další! Proč dávat 

dítěti další rodinu, když se nezkusilo pracovat s tou původní. Myslím že je hostitelská péče 

nadužívaná. Sociální pracovnice a děcák si tím ulehčujou práci. Proč bych strávil šílený dny 

v rodině toho kluka nebo holky, když mu můžu zařídit hostitelku. Má rodinný prostředí, 

má. Nazdar! Hostitelská rodina by mohla třeba ukazovat tý mojí rodině, jak se má chodit 

do školi, jak mám chodit oblíkanej apod. Ale proč dětem ukazovat, jak vypadá rodinný 

prostředí, když oni ho znaj z tý svý rodiny. 

Miloš reaguje: 

Ale ne všichni. Tak šest set z těch osmi tisíc dětí v dětských domovech svou původní 

rodinu nezná. Hostitelka je také pro děti, který nechtějí mít nic společného se svou 

biologickou rodinou. A najdeme takový. A pak je hostitelka pro děti, jejichž rodinám není 

možné nikdy pomoct. I když budeme mít podle novýho zákona troj nebo pětinásobek 

sociálních pracovnic, uvolněj se peníze na pomoc těm rodinám. Jsou rodiny, který si 

nenechaj pomoct. Nijak. Ale souhlasím s tebou, že by se děti měli přednostně umisťovat do 

biologických rodin, pokud sami chtěj. Mělo by se těm rodinám pomáhat. Pokud pomoc 

nevyjde, měla by se upřednostňovat pěstounská péče a adopce a pak ta hostitelka pro 

takový ty případy už na okraji.  

Děti nemusej hostitele brát jako svou druhou rodinu, ale jako další známý. Prostě 

by měli další kamarády, akorát dospělý. 

Rozumím tomu, že dětem vnese hostitelská péče do života zmatek. Otázka ale je, 

jestli to dítě, když se ho nepodaří dostat do rodiny, má tedy do dospělosti zůstat v dětském 

domově, třeba i osmnáct, dvacet let, a pak to mít těžší při odchodu. Nebo může během tý 

doby v dětském domově poznat hostitelskou rodinu, ke který pak bude jezdit?  

Dále mluvil Miloš o dalších výhodách hostitelské péče: 
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 (Možnost citového přilnutí, možnost svěřit se někomu, už na začátku diskuze zmiňoval 

Gracián.) 

Konkrétní přínos hostitelské péče je, že ty děti mohou zažít to rodinný prostředí, 

v podstatě o to nám jde. Když se děti dostanou na víkendy do hostitelky, tak je to to samí, 

jako když jsme s mima na těch akcích Duhy Zámeček nebo na Správný pětce. Je to volný, 

můžou tam říkat svoje názory, my je bereme rovnocenně. Vždycky těm dětem říkám, že 

s náma žažijou něco pořádnýho, a že nejsou závislý na tom ústavním marazmu šílenym, 

kdy prostě choděj za ručičku na společnej oběd, na vycházku, je to hrozně organizovaný. 

Často taky bývá hostitelka předstupeň pěstounský péče. A pěstouni si prostě 

nechtěj vzít dítě hned od prvního dne natvrdo. Chtěj si ho prověřit prostřednictvím 

hostitelky. Ale i to dítě musí mít možnost poznat tu rodinu postupně, protože pak je 

mnohem těžší se vracet. Je možnost mu vysvětlit, že si nemusí hned vybrat ANO nebo NE, 

bude se moct s tou rodinou blíže seznámit a přitom to pro to dítě nebude závazný. 

Gracián souhlasí a doplňuje: 

 Ještě chci říct to že ta hostitelka, ať jsem většinou její odpůrce, v těch případech kdy 

dítě není možný dítě zařadit k jeho biologickým rodičům, může dětem pomoct poznat, jak 

to normálně chodí, tzn.: Svačinu si můžu dát jindy než ve stanovenej čas? Můžu se vzbudit, 

můžu jít na vycházku jindy než ve stanovenej čas? Můžu jít do ledničky a vzít si sejra, i když 

to zrovna není na jídelníčku, protože v tý rodině žádnej jídelníček není. Můžu se dodívat do 

jedenácti na Superstar? Nemusím dělat úklid od tří do čtyř, ale klidně až večer? Pro děti co 

nepoznaly rodinu to může být jako takový sci-fi. 

Miloš přidává zkušenosti z doby, kdy byl u své hostitelské rodiny: 

Ano tento ústavní režim jsme si oba dva zažily (smích). Na tý hostitelce to 

samozřejmě funguje jako v rodině. Nebyli tam stanovený časy, neexistoval tam vnitřní řád, 

kde bys musela dělat tohle, tamhle na to si nesměla sahat. Bylo to pro mne zpočátkuněco 

novýho, na co jsem si nemohl zvyknout, ale pak je mi to líbilo, že to nebylo organizovaný, 

nemusel jsem jít spát, aniž bychom se nedokoukali film. 
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V návaznosti na téma režimu v dětském domově jsem se obou členů  zeptala na to, jaké 

to je žít skoro celý život v režimu dětského domova a pak jak se to zvládá, když 

v osmnácti, ve dvaceti odejdou. 

Odpověděl mi Gracián, který opustil domov teprve přibližně před osmi nazpět: 

Dvanáct let v něčem žít a pak ze dne na den jsem svobodnej člověk je docela šílený. Já si 

na to vlastně furt zvykám. Jsou to takový blbosti. Furt jsem si třeba kupoval žvýkačky, aby 

mi jako nesmrdělo z huby pivo, až přijdu domů. Třeba jsem se občas podíval na 

hodinky…půl čtvrtý, svačina (smích). A hrozně se na to zvyklo. Já jsem to třeba vnímal, tak, 

že jsem nevěděl co s časem. Předtím máš všechno naplánovaný, jsi zvykleklej, že děláš ten 

stereotyp. Je to občas nebezpečný. Znám klienty domovů, co neunesli tu svobodu, 

najednou. A třeba skončili na ulici. Řekli si: „Proč já bych měl chodit do práce. Kdo mi co 

řekne.“  A neuvědomíš si tu souvislost, že nedostaneš plat a pak nezaplatíš nájem. Nebo je 

lákavější jít do hospody a všechno to propít. Teď znám třeba jednoho kluka co sedí na 

Florenci (autobusové nádraží v Praze, poznámka autora). Ale je to hrozně individuální. 

 

V návaznosti na předešlé téma, kdy se Gracián zamýšlel nad situací mladých lidí po 

odchodu z dětských domovů, povídá dále o tom, co ho formovalo tak, že nyní studuje 

vysokou školu a plně se realizuje v práci i jinde: 

 Kdybych neměl v dětském domově svoje sourozence, tak bych se teďka ani 

nevyučil. Když jsem byl doma, tak jsem propadl v první třídě, ale pak jsem  šel do děcáku a 

v devátý třídě jsem měl vyznamenání. Tu sílu na sobě makat jsem bral u bratrů. Hrozně, 

ale velmi důležitý pro mě bylo aby moji bráchové ve mně měli vzor a věděli že já jsem to 

dokázal a proto to není tak těžký a můžou to dokázat taky. Chtěl jsem, aby oni tak makali 

na sobě. Neříkal jsem jim to, oni to prostě dělali. A teďka jsem hrozně vděčnej, že já mám 

tu vejšku a oni studujou ty střední školy a chtěli by pokračovat dál. 

 

Miloš mluví o svých vzorech: 



53 
 

 Já jsem tyhle sourozenecký vztahy neměl, protože ségry jsem poznal až hodně 

pozdě. Vůbec si nemohu vzpomenout na vzory, z kterých bych si mohl vzít příklad… Vím, že 

jsem měl vzor v jednom člověku, kterej podporoval náš dětskej domov. Byl to pro mě 

hrozně zajímavej člověk, kterej byl pro nás ochoten obětovat cokoli. Tomu jsem se chtěl 

zavděčit a být v jeho společnosti. Moc jsem těch vzorů neměl, z vychovatelů a dětí 

v dětském domově určitě ne… Jo Jitka Vločková, ta byla mým velkým vzorem. Tím jejím 

obrovským lidským přístupem a opravdu tam do toho kolektivu těch vychovatelů 

nezapadala. Byla trnem oku těm despotkám, těm nejpokrytečtějším ženskejm a těm co 

pomlouvali. Ona byla furt jenom s námi, myslela jenom na nás, upřímně. Jsme 

v pravidelném kontaktu, ale už v tom domově nepracuje. 

Dále Miloš odkrývá, že se snaží být sám vzorem dětí z dětských domovů: 

Snažíme se strašně s Graciánem a dalšíma kolegama, který byli taky v domově, 

dávat dětem na akcích Zámečku a Správný pětky hodně najevo, že jsme v těch dětských 

domovech byli taky a teď nesnažíme buď studovat nebo pracovat nebo jiný věci a tak je 

motivovat. Myslím si, že občas pomáhá, že ty děti viděj, že tam prostě jsme. Čím víc těch 

pozitivních příkladů poznaj, tím lépe. 

Gracián v této v souvislosti se svou zkušeností, kdy si nedávno povídal s chlapcem 

z dětského domova na akci Duhy Zámeček , přichází z tématem vzdělání dětíz dětských 

domovů: 

Jeden kluk tam za mnou přišel a říká: „Hele, a jaký je vlastně rozdíl mezi zápočtem a 

zkouškou?... Tak jsme si povídali a já se ho pak ptám: „ Přemýšlel jsi o to někdy?“ „Ne, 

přemýšlím o tom poprvé, protože před tím jsem vůbec nevěděl, že jako ta vejška jde 

studovat. Říkal jsem si, že jsem z děcáku a tady vždycky všichni končili nanejvejš střední 

školou, nikdo tady tu vejšku nestudoval, tak proč bych byl jako první?.“ 

Gracián dále vypráví o svém bratrovi, který, ač měl v devítce dobré výslelky-dvojky, chtělo 

ho vedení dětského domova zapsat na učiliště, obor kuchař. Jen díky pověření plné moci, 

kterou si Gracián vyžádal na úřadech, se podařilo, že nyní jeho bratr úspěšně studuje  

internátní střední školu zaměření IT. Právě tak, jak si sám přál. Gracián popisuje, jak jsou 

děti v dětských domovech posílány na učiliště, jelikož je to tak pro dětské domovy 
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jednodušší, nemusejí se s nimi učit, mají o nich přehled.  U internátních škol se prý dětské 

domovy obávají, že by tam děti dělali dětskému domovu ostudu a navíc za internát dětský 

domov dítěti platí. 

Ptala jsem se tedy Miloše i Graciána, zda si myslí, že by v otázce výběru školy mohla 

dětem pomoci hostitelská rodina. 

Gracián odpovídá: 

  Jako obrousit hrany na ty ředitele? To si myslím, že ne.  

Říká, že i kdybych přišla za vedením dětského domova jako doktorka speciální pedagogiky 

či třeba sociální práce, která má to konkrétní dítě osobně v hostitelské péči, tak přesto by 

se vedení vyjádřilo asi takto: „Podívejte, paní doktorko, vy sice máte tu teorii, ale mi 

máme tu praxi, my tady Jiříčka známe už dlouho, a máme o něm ty záznamy, my víme 

lépe co je pro něj dobré.“ A nezmůžeš nic. 

Na toto reagoval Miloš: 

U nás v dětském domově bylo vzdělání podporovaný. Měli jsme velký výběr 

středních škol a možnost na nich studovat. Gymnázium, obchodní, polygrafická škola… 

Bylo tam hodně středoškoláků. Na vejšku jsem šel, protože jsem si chtěl prodloužit 

studentskej život, i když pak už to moc studenskej život nebyl, když jsem se musel sám o 

sebe postarat. Už jsem si musel najít práci, živit se a platit nájem. 

Na to jsem navázala otázkou: „Měli jste po odchodu z dětského domova, nějakého 

blízkého člověka, za kterým byste mohli zajít…?“ 

Miloš odpovídá: 

Samozřejmě, to určitě, měl jsem dva lidi, který mě pomohli. Ubytovali mě zdarma, i 

finančně mě ze začátku pomohli. Do dětského domova jsem pak se už nevracel, protože 

jsme s ředitelkou měli vyhrocený vztahy. Domov mi nepomohl vůbec.  

A Gracián se přidává: 

Když jsem odešel, tak mi pomohli taky dva lidi. V první řadě to byla p. Šipková, 

z jedné významné rodiny. Tehdy jsem jí volal: „Mě teďkon vyhodily z děcáku. Já vůbec 



55 
 

nevím co dělat.“ Ta rodina pak podala na můj dětský domov žalobu. V tý době jsem bydlel 

v Sámovce, čož je dům na půl cesty. A potom mi hodně pomohla bývalá ředitelka Nadace 

Terezy Maxové. Po tý citový stránce. Měl jsem komu vyblejt ty svoje stezky, jako že jsem se 

měl komu svěřit. Hrozně moc jí věřím. A kdykoli jsem potřeboval, protože jsem neměl ze 

začátku peníze prakticky na nic, tak jsem jí mohl říct. 

Na závěr ráda uvádím ocenění, které Miloš uštědřil sobě i Graciánovi v odpovědi na mou 

otázku, která zněla: “Miloši myslíš si, že mají děti v dětském domově šanci objevit svůj 

potenciál, najít sebe sama, najít v čem jsou dobří? 

 Myslím, že je to hodně o osobnosti. Já a Gracián jsme takový silný osobnosti. Ne 

silný, ale silnější, ať to nezní pyšně nebo egoisticky. Ale jsme silnější osobnosti, které 

dokázali v takovémhle silně kolektivním prostředí obstát a naučit se tam žít a zároveň si 

z toto odnést i něco pozitivního. 

 

6.2 Analýza dat 

6.2.1 Rizika hostitelské péče: 

- Upřednostnění hostitelské péče před prací s původní rodinou dítěte: 

Podle Graciána a Miloše, dostane-li se dítě do DD, měla by být vyvíjena max. snaha o 

pomoc původní rodině dítěte tak, aby se k ní dítě mohlo znovu vrátit. Gracián upozorňuje 

na to, že za současné situace biologickým rodinám ohrožených dětí neposkytuje adekvátní 

pomoc. Rodina je označena za špatnou, dítě je odebráno, jejich vztahy narušeny. Orgány 

sociálně-právní ochrany dětí a další odpovědné subjekty si tak prý ulehčují práci - dítěti se 

najde rodina hostitelská, a tím je splněno to, že má dítě rodinné prostředí. Dítě zde má 

navazovat nové vztahy a učit se jak to vypadá ve správné rodině. 

To, že se v našem státě často nedostatečně pracuje s narušenými rodinami, je skutečnost 

často diskutovaná. Na potřeby proměny přístupu v péči o rodinu reagují nejnovější změny 

legislativy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.  

O.s. Děti patří domů v této souvislosti uvádí zkušenost s tím, jak se některé biologické 

rodiny dítěte zmobilizovali své síly po tom, co se dozvěděli, že jejich dítě dojíždí za 
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rodinou cizí tak, že se následně dítě mohlo vrátit domů. Tyto zkušenosti můžeme brát jako 

příklad dobré praxe, k tomu je však třeba zdůraznit, že pokud se dítě dostane do 

hostitelské rodiny, je třeba nadále pracovat s biologickou rodinou dítěte, je-li tu naděje, 

že by se dítě v budoucnu mohlo do své rodiny vrátit. Podle obou účastníků dialogu by se 

měla hostitelská péče realizovat jen u dětí tzv. neumístitelných. Pokud má dítě vlastní 

rodinu, o kterou má zájem a která má zájem o něj, měli by se nastavit služby pomoci 

rodině tak, aby se dítě k vlastní rodině vrátit. Pokud se návrat do původní rodiny možný 

není, je třeba dítěti hledat rodinu náhradní. Hostitelská péči by tedy měla být dětem z DD 

tedy až poslední možností, jak prožívat rodinné prostředí. 

Naproti tomu o.s. Děti patří domů doporučují hostitelskou péči i pro děti, které jsou 

zařazeny do registru dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči, tedy pro děti, pro které 

se hledá náhradní rodina. Těmto dětem prý hostitelská péče může pomoci překlenout 

období pobytu v dětském domově a při správném ošetření pomůže hostitelská péče 

dokonce usnadnit i případný přechod do pěstounské či adoptivní rodiny. Vztahy 

s hostitelskou rodinou nemusí být ukončeny, naopak hostitelská péče může fungovat dále 

např. jako forma respitní péče pro pěstouny. (Blahutová, Zezulová, 2011) 

Ráda bych upozornila na to, že sám Gracián vyrůstal do svých deseti let v rodině, kde „ se 

otec se choval agresivně, navíc všechny peníze, které on i jeho žena vydělali, dokázal 

během jediného týdne utratit a zbytek měsíce pak celá rodina třela bídu s nouzí. Neplatili 

energie ani vodu, takže nebylo v čem prát, děti se nemohly mýt. Nebylo ani na jídlo.” 

(ČSOB [online]. 2007) Přesto z jeho výpovědi, a to nejen z věcného smyslu řečeného, ale i 

z emoční roviny projevu, můžeme vyčíst rozhořčení nad tím, jak se, dle jeho slov, označí 

rodina dětí za špatnou a dítěti se ukazuje rodina správná. Tyto děti prý nepotřebují vidět, 

jak vypadá rodinné prostředí, jelikož to znají ze své původní rodiny, do které se chtějí 

většinou také vrátit.  

 

- Zmatení dítěte: 
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Gracián mluví o tom, že dítě může být, jezdí-li na hostitelské pobyty, zmatené v tom kam 

patří. Miloš souhlasí. Dítě prý neví zda patří do DD, či spíše do hostitelské rodiny, nebo je-

li jeho místo stále v jeho rodině biologické. 

Pokud absolvuje návštěvy u hostitelů, mělo by s ním být předem probírána jeho situace. 

Dítě by mělo vědět, že nyní bydlí v DD a tam má nyní svůj stálý prostor, za HR či za svou 

původní momentálně jezdí jen na návštěvy. Mělo by chápat, a to především z postoje 

samotných hostitelů, že tito lidé jsou v pozici dobrých známých, širší rodiny, mělo by 

vědět, že návštěvy zůstanou návštěvami a nepočítá se tak s přechodem do pěstounské 

péče. O možném přechodu HP v péči pěstounskou píšeme podrobněji níže. Je také velmi 

důležité, aby se s dítětem pracovalo na zpracování situace jeho odloučení od vlastní 

rodiny tak, aby si dítě samo ujasnilo, co k původní rodině cítí, jaké místo v jeho vlastním 

životě biologická rodina zaujímá. 

Domnívám se, že doma je člověk tam, kde se cítí v bezpečí a kde má láskyplné vztahy 

s těmi nejbližšími lidmi, tam kde má své jisné místo a kam se může vždy vrátit. Je-li dítě 

například nerado v DD, ale v rodině hostitelů se cítí dobře, může pro něj být opravdu 

těžké přijmout to, že v rodině nemůže zůstat. Podobně, cítí-li silné pouto se svou 

biologickou rodinou, zároveň však našel cestu k rodině hostitelské, může se dítě cítit 

zmateno, či může vůči svým rodičům cítit vinu - vnitřně se může prožívat jako jejich 

zrádce. 

Jsem přesvědčená o tom, že má-li dítě člověka, např. garanta HP, který mu pomáhá 

orientovat se ve vztazích a situaci, je velká šance, že u dítěte budou minimalizovány či 

plně eliminovány možné pocity zmatení. 

 

- Seznamovací pobyty dětí a hostitelů: 

Jako jeden z aspektů nevhodnosti HP uvádí Gracián neetičnost víkendových 

seznamovacích pobytů dětí z DD a potencionálních hostitelů. Dle Graciána, pořádají nebo 

pořádali některé neziskové organizace víkendy, kdy se hromadně potkávali potencionální 

hostitelé a děti vybrané do HP. Společně trávily čas a hostitelé si zde pak, na základě 
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povrchních kritérií, vybrali dítě, které by si rádi brali domů. Dle něj je to pro děti 

nedůstojné, celou akci označil za „ býčí trh“. 

Etický aspekt takovéto skutečnosti by bylo vhodné prověřit, však dle mého pátrání jsem 

nenašla žádnou neziskovou organizaci, která takovéto akce pořádala či pořádá. 

 

6.2.2 Přínosy hostitelské péče: 

- Citové pouto k dospělé osobě: 

Ze získaných dat vyplývá, že děti v DD většinou nedůvěřují svým vychovatelům. Oba, 

Miloš i Gracián, se shodují na tom, že důvodů v tuto nedůvěru je více a vzájemně se 

prolínají. Tyto důvody zde jmenuji a uvádím v souvislost s hostitelskou péčí: 

 Nedostatek času na to, aby se vychovatel mohl dětem individuálně věnovat → 

v HP má rodina dostatek prostoru na to, aby dítěti mohla poskytnout potřebnou 

pozornost a  je zde prostor pro individuální přístup a vedení dítěte. Maluje-li 

například dítě s hostitelem hrníček, je velmi motivované k tomu, aby činnost 

dokončilo. Díky podpoře a ocenění je také velmi pravděpodobné, že dube mít dítě 

z výsledku dobrý pocit. Dítě tak zažije sebe samo jako schopného, zažije úspěch. 

(Zezulová, Blahutová, 2011) Takovéto zkušenosti mohou působil jako korektivní u 

dětí, které jinak často, například ve škole, selhávají či mají malé sebevědomí i 

z jiných důvodů. 

 

 Střídání denních a nočních vychovatelek, častá fluktuace vychovatelů → 

Hostitelská péče by měla dítěti poskytovat jistotu stálosti vztahu, složení členů 

rodiny se zásadně neproměňuje. 

 Dítě vnímá, že pro vychovatele je práce s dětmi zaměstnáním, tedy že za to pobírá 

plat. To může být vnímáno jako vada na upřímnosti zájmu vychovatele o dítě. Dítě 

si může říkat: „Kdyby to neměl jako zaměstnání, nikdy by se mě sám od sebe 

nevěnoval.“ Vychovatel může být vnímán rovněž negativně, jako ten, kdo 

zaštiťuje všechny nepříjemná pravidla  dětského domova. Může být chápán jako 
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reprezentant celého systému, který mu nedovolí žít se svou původní rodinou. → 

HP poskytuje dítěti službu zcela bez finančních nároků, což může dítěti přinést 

pocit čistého zájmu o ně samotné. Stává se však, že v reakcích na nabídku HP se 

děti ptají: „Co po mě hostitel za to chce? Co z toho má? Já nejsem žádnej sociální 

případ, aby mi někdo pomáhal.“ (Zezulová,Blahutová, 2011) Nevědí pochopit 

motivaci hostitelů. Proto je třeba dítěti celou situaci na pravou míru. 

 Dalším důvodem pro nevytvoření vztahu mezi vychovatelem a dítětem jsou 

osobnostní charakteristiky některých vychovatelů a jejich přístup k dětem - Miloš 

vnímal mnohé ze svých vychovatelů jako pokrytecké, pomlouvačné či despotické. 

Zvláště alarmující ve vztahu k důvěře dítěte je svědectví o nočních „čajových 

dýcháncích vychovatelů“. → Výhodou HP pro dítě je, že pokud by mu byli členové 

hostitelské rodiny nesympatičtí, jejich chování by bylo pro dítě nepříjemné, či by 

zklamávali jeho důvěru, může dítě na požádání hostitelské pobyty ukončit a jeho 

přání by mělo být respektováno.  

 Jako poslední důvod k tomu, proč může být pro dítě obtížné si k vychovateli 

vytvořit důvěrný vztah je nerovný přístup vychovatelů k dítěti, někdy umocněný 

ještě požadavkem vykání vychovateli. → Hostitelská rodina by měla přistupovat 

k dítěti jako ke stejně hodnotné osobnosti. Měla by vytvářet partnerské a 

přijímající prostředí tak, aby mohlo dojít k vytvoření důvěry. Nejen pro děti 

vyrůstající v DD je důležití, aby měli dospělého člověka, kterému se mohou svěřit 

a poradit se s ním. Hostitelé by mohli být dítěti právě takovýmito důvěrníky. Jak 

vyplívá z dialogu, mnohé děti z DD takového člověka možná postrádají. Tyto děti 

podle o.s. Děti patří domů také často nemají důvěru k dospělým obecně. 

Dospělými byly odebrány od svých rodin, situaci nemusí chápat, nyní jsou jimi 

organizovány v institucionální výchově. Někdy mají taktéž špatné zkušenosti se 

svými biologickými rodiči apod. Nalezne-li dítě důvěru k hostiteli, může pak 

postupně začít věřit i ostatním. 

 

- Rodinné prostředí: 
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V hostitelské péči jde především o to, aby dítě zažívalo rodinné prostředí, tvrdí Miloš. Děti 

by v rodině měli zažívat rovnocenný přístup, svobodně projevovat své názory. Na rozdíl od 

DD, kde je život dětí většinou velmi organizován, vše se řídí podle určitého řádu, 

poskytuje rodina dítěti přiměřenou volnost. Pro jednotlivé činnosti nejsou v hostitelské 

rodině přesně stanovené časy, dítě zde má větší možnost volby uskutečněné na základě 

svých individuálních potřeb a přání. V DD naproti tomu bývá většinou pevně stanovený 

režim dne, kdy jsou přesně určené časy na úklid, vycházku, přípravu do školy, večerku. 

Jídelníček bývá taktéž stanoven. Toto nastavení jistě ulehčuje a zpřehledňuje chod DD, 

domnívám se však, že tento systém může v dětech vyvolávat pocit bezmoci a to zvláště u 

těch starších.  

Jak člověk dospívá, stoupá i jeho potřeba tvořit si život na základě vlastního směřování, 

zájmů, osobnostního nastavení. Člověk má potřebu zkoušet, co mu v životě vyhovuje a co 

naopak ne. Potřeba hranic, které jako koryto řeky usměrní tok jeho energie (Prekopová, 

2012) by měla být naplněna spíše než režimem a řádem jasným vymezením hranice 

nepřijatelného chování. 

 Dítě v DD si s rostoucím věkem taktéž stále více uvědomuje jak se jeho možnosti 

sebeorganizace liší od možností vrstevníku žijících mimo DD. Dítě může toto svázání 

systému pociťovat velmi negativně a to především tehdy, není-li v DD ještě tak dlouhou 

dobu, aby se v tomto nastavení plně adaptoval. Obranou reakcí vůči situaci, kterou 

nechápe, může být vzdor, projevující se jako porucha chování. Pocit nemožnosti situaci 

změnit, může také vést k pocitu rezignace a odevzdání se pravidlům, což může mít 

negativní dopad na pozdější život jedince. Takový člověk může mít problém s nalezením 

svých jedinečných potřeb v seberealizaci, může mít problém v sebeprosazení. Naopak 

některým dětem může stereotyp DD alespoň částečně saturovat pocit bezpečí. Dítě se 

snadno orientuje.  

 V hostitelské péči je prostor pro respektování individuálních potřeb. Hostitelé mohou 

reagovat na přání dítěte a v rozumné míře mu je mohou pomoci naplňovat. Dítě se tak 

může učit tomu, že každá volba s sebou nese i své důsledky. 

Přechod do dospělosti a rizikové chování: 
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V předchozí kapitole jsme se zabývali tím, jak děti mají v DD obvykle velmi organizovaný 

čas. Gracián popisuje, jak člověk po odchodu z DD získá doslova ze dne na den obrovskou 

svobodu v porovnání s předchozím způsobem života. Dětem, které žily v dětském domově 

a navykli si na jeho stereotyp, může tato změna působit po odchodu větší i menší 

problémy. S pocitem, „že teď už mohou všechno a je třeba si toho pořádně užít“ se 

mohou dostat až do existenčních potíží, mohou se projevit rizikové projevy chování. 

V mírnějším případě může být člověk zmatený. Neví co s časem.  

V hostitelské rodině se dítě učí, jak si vytvářet vlastní program, vidí zde, jak si čas 

organizují ostatní členové rodiny. Může zde také objevit nové činnosti, které ho těší, a 

které do svého života integruje v dospělosti. 

V ideálním případě přechází hostitelská péče v provázení dítětě i po jeho odchodu z DD. 

Dítě pak má při přechodu do dospělosti stále pevnou oporu v člověku, kterému se může 

svěřit, se kterým se může poradit, který dítěti může v případě potřeby pomoci i 

materiálně. Osobně se domnívám, že pokud má člověk vytvořený vztah k někomu 

blízkému, dává na sebe pozor a snaží se vést dobrý život už z pocitu zodpovědnosti 

k tomu, koho má rád. Hostitelská péče tak může pomoci mladému člověku i v době jeho 

dospělosti. 

Dětský domov nenaplňuje základní psychickou potřebu dítěte po otevřené budoucnosti, 

hostitelská péče však tuto potřebu saturovat zvládá. 

 

- Vzory: 

Jak vyplývá z dialogu, děti v dětském domově hledají vzory jen velmi těžko. Pro děti 

vyrůstající v rodině, jsou po celou dobu jejich dětství a někdy i v dospívání samozřejmými 

vzory jejich rodiče. Zdá se, že pro děti z DD vychovatelé takovými samozřejmými vzory 

nejsou. Snad proto, že zde nebývá vytvořen blízký pozitivní vztah. Nemluvíme-li tedy o 

spontánní nápodobě, kdy se dítě nevědomě učí vzorce jeho chování, ale o situaci, kdy dítě 

k dospělé osobě vzhlíží více či méně vědomě. 

Dítě v rodině poznává přirozené role, které nemůže poznat prostřednictvím vychovatele 

v DD. (Matějček, 2002) Vychovatele dítě zažívá výhradně v roli člověka, který se stará o 
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děti a chod domácnosti skupiny, ne však jako člověka, jenž se zajímá například o politické 

dění, ne jako člověka, který řeší své různorodé životní situace, má své starosti, je něžný na 

svého partnera, nepozná ho ve chvíli, kdy nepochopitelně dlouho strojí na večerní ples, 

rád pro své známé napeče koláče a s porozuměním naslouchá své nejlepší přítelkyni. 

Mužské vzory v dětských domovech často chybí takřka úplně. 

Naopak v hostitelské rodině toto všechno dítě zažívá. Učí se, jak se v rodině udržují dobré 

vztahy, jak se lidé usmiřují.  Vidí, jak se rodiče chovají k dětem, jak se manželé chovají 

k sobě navzájem. Má zde vzor mužské a ženské role, erotiky, lásky a partnerství. Jak říká 

Matějček (1996), citová příprava, vzor mužské a ženské citovosti výhradně věcí rodiny. 

Dítě si schopnost zdravé citovosti vytváří s lidmi, s kterými má hluboký, láskyplný vztah. 

Děti z dětských domovů jsou ve větší míře ohroženy sociálně patologickými jevy, než děti 

z běžných rodin. Dítě přímá modely chování nejvíce od těch osob, které jsou mu blízké. 

Záleží na tom, co tyto osoby schvalují u druhých, jak se chovají, co u dítěte rádi a neradi 

vidí ( Matějček, 1996). Vidí-li tedy dítě v rodině láskyplné sexuální a partnerské vztahy, je 

pravděpodobné, že si tuto zkušenost převede i do svého osobního života. Nejsou-li mu 

však dostupné vzory blízkých lidí, je možnost, že sáhne k jiným, nejsnáze dostupným 

modelům. Mohou to být například médii povrchně prezentované příklady sexuality a 

partnerství. Hostitelé se mohou stát dětem dobrým příkladem, na druhou stranu je třeba 

zvážit, zda by tuto funkci nezvládli v dostatečné míře dětem plnit jejich vlastní rodiče, 

poskytla-li by se jim náležitá podpora od institucí pověřených sociálně-právní ochranou 

dětí. Podpora rodině by mela přicházet taktéž ze strany přirozeného sociálního prostředí 

rodiny, myšleno od místní komunity, rodičů spolužáků dítěte, školy dítěte apod. 

Učení se v rodině je jen těžko nahraditelná zkušenost. V poslední době můžeme sledovat 

pozitivní snahu společnosti připravovat děti z dětských domovů na život po odchodu z DD. 

Tvoří se pro ně speciální vzdělávací projekty, a to zejména v oblasti praktické. Děti se učí 

finanční gramotnosti, zakouší rozličné pracovní pozice, či zlepšují dovednost funkční 

komunikace.  Však jak píše Dagmar Zezulová (2012): „Hostitelská péče vychází 

z přesvědčení, že žádná uměle vytvořené situace nemohou nahradit skutečný život.“ 

V hostitelské péči zažívá dítě mnoho aspektů reálného života. 
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- Rozvoj osobnosti dítěte: 

Z výpovědi Graciána zjišťujeme, jak důležitý může být vztah k blízkému člověku pro to,  

aby na sobě chtěl jedinec pracovat, tzn. aby k práci na sobě byl motivován. V případě 

Graciána to byl vždy určitý pocit zodpovědnosti vůči vlastním bratrům. Chtěl jim být 

dobrým příkladem a tak s vidinou tohoto cíle se z dítěte propadajícího v první třídě stal 

úspěšný student vysoké školy. Z vývojové psychologie víme (Vágnerová, 2005), že mnoho 

činností dětí především mladšího školního věku je často motivovaných snahou zavděčit se 

rodiči či učiteli, má-li s ním dítě dobré vztahy. Ve starším školním věku pak motivace, 

například ke školní práci, může být povzbuzována vědomím, že rodiče od dítěte určitá 

očekávání, která má dítě tendenci naplňovat. Co nás však povzbuzuje v práci v každém 

věku je, když se můžeme-li se svými úspěchy podělit s člověkem, kterému na nás záleží a 

upřímně ho zajímáme. Podobně se mu také můžeme svěřit se svými omyly a dílčími pády, 

kdy u něj najdeme pochopení a pomoc. Domnívám se, že nemají-li děti v dětském 

domově utvořen blízký vztah se svým vychovatelem či s jiným dospělým člověkem, může 

být oslabena jejich školní motivace a odvaha riskovat neúspěch. Utvoří-li si však dítě blízký 

vztah k hostiteli, může to být důležitý motivační faktor pro školní i jinou snahu dítěte. 

Najde-li tedy dítě v hostitelích ty osoby, kvůli kterým chce být dobrým, osoby, u nichž 

najde ocenění i utěšení, může pak odhodlaně použít své osobní síly k utváření sebe a 

svého vlastního života. 

 

6.2.3 Vztah hostitelské a pěstounské péče: 
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Přechod hostitelské péče v péči pěstounskou není nijak výjimečný jev. Dle Miloše je 

velkým přínosem, může-li dítě poznávat potenciální pěstounskou rodinu postupně a je-li 

mu tedy při přechodu do pěstounské péče umožněna volba, na základě jeho předchozích 

zkušeností s původní rodinou. Miloš taktéž upozorňuje na potřebu některých zájemců o 

pěstounskou péči poznat dítě ještě před tím, než se ho rozhodnou natrvalo přijmout za 

člena své vlastní rodiny. Obojí prý může umožnit právě hostitelská péče. Avšak přechod do 

pěstounské péče už dnes nebývá náhlou záležitostí, probíhá zde postupné seznamování. 

(Zezulová, Blahutová, 2011) Dle novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí platné od 1.1.2013 je zavedena i tzv. předpěstounská péče, kdy je možné svěřit dítě 

do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem. Ukáže-li se pak, že prostředí 

pěstounské rodiny není pro dítě vhodné, je ze zákona možné rozhodnutí o pěstounské péči 

zrušit. Rozdíl od Milošova pojetí nezávazného poznávání potenciální pěstounské rodiny 

vidím v tom, že předpěstounská péče je pro dítě i pěstouny určitě znatelnějším závazkem. 

Názory na vhodnost hostitelské péči jako předstupně péče pěstounské se různí. Na tomto 

místě chci upřesnit, že se zde nebavíme o hostitelskou péčí, která spontánně přejde v péči 

pěstounskou, aniž by o tomto hostitelé zpočátku uvažovali. Jedná se zde o hostitelskou 

péči, v různé míře motivovanou vidinou možnosti získání dítěte do pěstounství. 

Gabriel a Novák (2008) upozorňují v této souvislosti na to, že někteří žadatelé chtějí cíleně 

navázat vztah s dítětem z dětského domova skrze hostitelskou péči a následně pak 

zažádat o přechod dítěte do péče pěstounské. Důvodem takovéto snahy může být snaha 

vyhnout se tak složitému schvalování a zdlouhavé přípravě pro žadatele o dítě do 

náhradní rodinné péče. Důvodem může být i v minulosti neúspěšný pokus schválení jejich 

vhodnosti pro přijetí dítěte. Zákon umožňuje toto schvalování obejít v  rámci statutu 

svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče.  

Jak už bylo zmíněno výše, je důležité, aby dítě vstupující do hostitelské rodiny mělo jasno 

v tom, že do hostitelské rodiny jezdí pouze na návštěvy, že bydlí v dětském domově. 

Někdy je třeba ho na tuto skutečnost taktně upozorňovat i po započetí hostitelské péče, 

tak, abychom eliminovali případné plané naděje dítěte na trvalý život v hostitelské rodině. 

Začne-li hostitel uvažovat o přijetí dítěte do pěstounské péče, měl by toto pečlivě zvážené 
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rozhodnutí předložit nejprve dětskému domovu a pracovníkům odboru náhradní rodinné 

péče a teprve poté samotnému dítěti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 SHRNUTÍ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Přínosem empirické části je zprostředkování pohledu na hostitelskou péči očima lidí, kteří 

jako děti v dětském domově vyrůstali. V dialogu můžeme sledovat, jak se tato zkušenost 

z dětství mísí se zpětným náhledem dospělého člověka na celou situaci. Je nám tedy 

přiblíženo chápání hostitelské péče dětmi vyrůstajících v dětských domovech.  

Z analýzy dialogu vyplývá, že hostitelská péče může být dětem přínosná v tom, že dítěti 

poskytne možnost navázat důvěrný vztah s dospělým člověkem, může dítěti poskytnout 

přirozené vzory, dítě zde zažije rodinné prostředí. Hostitelská péče má taktéž kladný vliv 

na motivaci dítěte k práci na sobě. Hostitelská rodina může pomoci dítěti v přechodu do 

dospělosti a může zmírnit nebezpečí rizikového chování. Další výhodou hostitelské péče 
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může také nezávazné poznávání potenciální pěstounské rodiny a dítěte v rámci 

hostitelské péče. 

Velmi zdůrazňovaným rizikem hostitelské péče může být dle účastníků diskuze její 

nadužívání. Orgány sociálně právní ochrany dětí mohou prý být uspokojeny tím, že je 

dítěti zajištěna rodinná výchova v rámci hostitelské péče a proto se pak nesnaží pracovat 

s biologickou rodinou dítěte tak, aby se do ní dítě mohlo znovu vrátit. Velmi je 

akcentována potřebnost účelného využití služeb sanace rodiny z důvodu, aby dítě 

nemuselo poznávat jinou náhradní rodinu. Jako dalším možným rizikem hostitelské péče 

je skutečnost, že pro dítě může být velice složité orientovat se v situaci, kdy nežije se svou 

rodinou, bydlí v dětském domově a k tomu jezdí do hostitelské rodiny. Dítě je pak prý 

zmatené v tom, kam patří. 

Empirická část taktéž uvádí hostitelskou péči ve větší souvislost s životem dětí v dětských 

domovech. 

Zrekapitulujeme-li splnění cílů výzkumného šetření: 

C1: V práci byly prezentovány a analyzovány názory účastníků dialogu. 

C2: V příloze práce je uveden přepis z rozhovoru o pobytu Miloše Nguyena v hostitelskou 

péčí. Je zde tedy zachycena osobní zkušenost s hostitelskou péčí tak, že je čtenáři v práci 

předloženo nezkreslené svědectví. 
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ZÁVĚR 

V závěru ještě naposledy nahlédneme v ucelenější podobě na práci, která se 

zabývá hostitelskou péčí pro děti z dětských domovů. Práce se v návaznosti na 

problematiku hostitelské péče teoreticky zabývala sociálně - právní ochranou dětí a 

identitou dítěte Obě tato témata se stala nosnými podklady pro prezentaci výsledků 

výzkumného šetření, kde jsme se sociálně-právní ochranou dítěte zabývali  zejména 

v kapitole o rizicích hostitelské péče, téma identity se promítalo jak do rizik, tak do 

přínosů hostitelské péče. Výzkumné šetření dále zprostředkovává zejména osobní pohled 

lidí, kteří jako děti prošli dětským domovem. Máme tedy možnost nahlédnout na tuto 

málo zkoumanou oblast hostitelské péče.  

Domnívám se, že práce rozšiřuje celkový rámec problematiky hostitelské péče a 

mohla by sloužit jako zdroj cenných informací pro všechny, kteří se o hostitelskou péči 

zajímají. Přínosná by pak mohla být především samotným hostitelům. Těm může být 

užitečné zejména pojednání o identitě, které by jim mohlo pomoci pochopit osobnost 

přijatého dítěte a formovat tak jejich přístup k němu. Potenciálním hostitelům může 

naopak posloužit část, kde se zabývám charakteristikou skupin dětí, pro které je 

hostitelská péče často jedinou možností zažití rodinného prostředí.  

K tomu, aby si mohl čtenář utvořit náhled na to, jak na hostitelskou péči mohou 

pohlížet lidé, kteří vyrostli v dětském domově, slouží informace z výzkumného šetření, 

konkrétně prezentace dialogu, která je uvedená v hlavní části práce a dále pak doslovný 

přepis části rozhovoru, který je uveden v příloze.  

Mnohé skutečnosti, které vyplývají ze samotného výzkumu, mohou taktéž sloužit 

jako argumenty pro důsledné využívání služeb sanace rodiny pro blaho dítěte. 

Myslím si, že pokud má být dětem hostitelská péče skutečně účinným nástrojem 

pomoci, měli by se v budoucnu zkoumat právě jejich názory a postoje vztahující 

se k hostitelské péči. 
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A na závěr hostitelům: 

„Budiž rodičům útěchou, že většina dětí vlastních nebo přijatých nakonec v dospělosti 

stejně napodobí životní styl rodiny, ve které vyrůstali…“(Frantíková, 2008, s. 6) Budiž 

hostitelům nadějí, že přijaté děti nakonec v dospělosti alespoň částečně ke své životní 

spokojenosti využijí to, co v jejich rodině prožily. 
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RESUMÉ 

Tato práce pojednává o hostitelské péči v jejím širším kontextu. Prvně jsme se tedy 

zabývali sociálně-právní ochrannou dětí, a to hlavně ve vztahu k situaci odebrání dítěte 

z rodiny. Dále jsme podrobně specifikovali jednotlivé formy náhradní rodinné péče a 

instituty k ochraně práv dítěte. Institut hostitelské péče jsme popsali z hlediska jeho 

vymezení, z hlediska hostitelů a skupin dětí, pro které je hostitelská péče spíše vhodná či 

nevhodná. Dále jsme mapovali legislativní podmínky hostitelské péče a popsali proces 

zprostředkování hostitelské péče. V práci jsme taktéž představili dvě občanská sdružení, 

které se hostitelskou péčí koncepčně zabývají. Ve výzkumném šetření, které bylo v rámci 

této práce realizováno, jsme se seznámili s názory na problematiku  hostitelské péče dvou 

mužů, kteří své dětství prožili v dětském domově. 

 

 

 

 

Summary 

This thesis discusses the host care in its wider context. First we look into the social and 

legal protection of children, especially in relation to the situation of removing a child from 

the family. Further we specified various forms of the Substitutional Family Care in detail 

and institutions to protect the rights of the child. Institute of the host care was described 

in terms of its definition, in terms of hosts and groups of the children for which the host 

care is more appropriate or inappropriate. Furthermore, we mapped legislative 

conditions of the host care and described the process of the mediation of the host care. 

In this work we also introduced two civic associations that deal with the host care 

conceptually. In the research, which was realized in this work, we met with views on the 

issue of the host care of two men who spent their childhood in a children´s home. 
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PŘÍLOHY 

 

I. Miloš Nguyen – životopis  

Začalo to v roce 1986, kdy jsem se narodil. Pak už jsem se takříkajíc vezl po všelijakých 

ústavech. Tu v Mostě, tu v Lounech, na pár let ještě v Jiříkově, abych v osmi letech skončil 

v dětském domově v Krásné Lípě. Ze zvláštní školy v Jiříkově na mne čekala krásno-lipská 

základní škola a tedy vidina na lepší budoucnost. Na „základce" jsem zažíval občas peprné 

chvilky, nešla mi matika a fyzika, zato čeština a dějepis byly mými předměty. Ve dvanácti 

letech - několika tetami opovrhované dítě - jsem skončil na tři měsíce v psychiatrické 

léčebně v Lounech. Šikana na každodenním pořádku, odvolání u zdravotních sester žádné. 

Korespondence se běžně kontrolovala. Ale zvládl jsem to, vrátil se do domova s 

konstatováním, že v léčebně vlastně nemám co dělat, a ať si tety v našem domově udělají 

větší jasno… Tedy takto zjednodušeně. 

Na přelomu tisíciletí se takřka ze dne na den vyměnily všechny vychovatelky s výjimkou 

jediné - Jany Volencové. Vše se najednou otočilo a mě se začalo více dařit, ve škole i v 

domově. Právě v tomto zlomovém okamžiku začínám dopisovat do časopisu pro dětské 

domovy s názvem Zámeček, ve kterém byla uveřejněna „moje" první básnička. Od této 

chvíle jsem však dvorním dopisovatelem Zámečku v Krásné Lípě. S přibývajícím věkem  

mne čeká výběr střední školy a s tím také rozhodnutí, že budu denně dojíždět do 

nedalekého Varnsdorfu. Vybral jsem si dle libosti obor Hotelnictví a turismus na Střední 

škole cestovního ruchu. Než jsem nastoupil na střední školu, stal jsem se jedním ze tří dětí 

zastupujících domovy v Národním Parlamentu dětí a mládeže v Praze. Na střední škole se 

moje zájmy soustředily na práci v dětské samosprávě našeho domova, jejímž jsem byl 

vedoucím. Naše samospráva v domově se nebála řešit ani takové věci, jako nedostatek 

jídla, pohlavkování dětí  tetami a další ožehavé věci. Musím říct, že jsme v šetření těchto 

záležitostí měli poměrně volnou ruku, avšak nijak jsme nesuplovali rozhodování tety 

ředitelky. Samospráva měla čtyři členy, tři zástupce z rodinných skupin a „šéfa". 

Varnsdorfská škola mi utekla strašně rychle, byla to velice příjemná zkušenost dostat se 

mezi jinou partu lidí, než jsem znal do té doby. V prvním roce střední školy jsem poznal 
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osudového člověka - Pavla Vacka z Českých Budějovic, „sponzora" našeho dětského 

domova. Byl mým upřímným kamarádem, se kterým jsem rád trávil volné chvilky. Dnes 

ten hodný člověk bohužel už nežije. Během pobytu v domově jsem poznal celou řadu 

dobrosrdečných lidí, ale také lidi s méně dobrými úmysly, a o tom je zkrátka život. Domov 

v Krásné Lípě je velice bohatý, nadstandardně zařízený s širokou nabídkou cestování v ČR 

a v zahraničí v zimě i v létě. Pobyty na Kypru, v Egyptě, na Mallorce, Tunisu a dalších 

destinacích nám nebyly cizí… Stejně jako v poslední době děti pravidelně jezdí lyžovat do 

italských Dolomit. Má to ovšem i stinnou stránku - děti nejsou v tom nepřeberném 

„bohatství" dostatečně připravovány na odchod z domova. Dětství má být úžasné, ale 

pokud není „dítě" v 18 letech schopno si cokoli zařídit, je to v každém případě špatně. To 

je základní nedostatek mnoha domovů, nejen toho našeho. Mám pocit, že jsme svébytně 

proplouvali denním režimem přesně tak, jak byl do puntíku popsán v našem vnitřním 

řádu. To znamená příchod ze školy, oběd, školní příprava (domácí úkoly), odpolední 

svačina, po svačině pobyt na zahradě, případně vycházka do okolí, před večeří kratší 

volno, po večeři úklid prostor každé rodinné skupiny, po úklidu sprchování a pak jen 

zasednout k televizi. Službu přebírá od denní noční vychovatelka (odborně asistent 

pedagoga). Víkendy se lišily snad jen v tom, že nebyla škola a mohli jsme pořádat 

celodenní výlety, nebo jsme jezdili na akce do Prahy. Pokusím se stručně popsat, jak v 

Krásné Lípě probíhají odchody dětí z domova. Skutečná příprava, kterou si představuji, že 

ji vychovatelé začnou provádět už u patnáctiletých, a ne až dva měsíce či ještě méně před 

odchodem, v tomto značně pokulhává. Náš domov dětem poskytl částečně finanční 

částku, částečně materiální vybavení. Mnohokrát se přitom stalo, že děti nedostaly toto 

„odstupné" v plné možné výši, jak o tom píše zákon o ústavní výchově. Tato zákonná 

klička, kdy domovy mohou, ale nemusí vyplácet až 15 tisíc korun, kolikrát způsobuje 

podivnou svéráznost takového rozhodování - a také nepochopitelnou pravděpodobnost 

nedat dítěti vůbec nic. Nehledě na to, že se vždycky nabízí možné zneužití této atraktivní 

pravomoci.Krásno-lipský domov umísťoval děti, které neodcházely k biologickým 

rodinám, do pochybného domu na půl cesty v nedaleké vesnici. Měl jsem možnost se do 

něj podívat, velmi jsem se přitom podivoval, jak může domov do takového zařízení posílat 

nějaké děti. Ale byla to pravda - nejedno dítě tam skončilo. Jednalo se o špinavé, 

zapáchající, podivnými lidmi obývající zařízení, jež provozovala jedna charita.  A co já? 

Jaká je moje zkušenost po opuštění domova? Jsem rád, že jsem neskončil v onom 
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nedůstojném prostředí zmíněného domu na půl cesty, moje cesta se zaplaťpánbůh ubírala 

jiným směrem. Z domova jsem odešel dne 4. června 2007, pár dní po úspěšném zvládnutí 

maturitní zkoušky. Pedagogická rada mi schválila peněžitou částku osm tisíc korun s 

podmínkou, že si za uvedené peníze nakoupím oblečení. Tak se i stalo. V kapse mi zůstalo 

jen 150 korun kapesného a našetřená  částka 26 tisíc korun na spořicím účtu u Modré 

pyramidy. K těmto penězům jsem se dostal nejdříve po čtrnácti dnech, neboť zrušení 

smlouvy o spoření a následně převod peněz na běžný účet v bankách trvá nejméně dva 

týdny. Bohužel…Od září 2007 jsem nastoupil do prvního ročníku Metropolitní univerzity v 

Praze. V prvním roce jsem bydlel u známých lidí v Čelákovicích a do Prahy tak denně 

dojížděl. Martin s Terezou, které jsem kdysi jednou potkal v domově, mi nabídli pokoj a 

přitom nechtěli žádné nájemné a ještě mi finančně vypomohli, když bylo potřeba. Takové 

štěstí jsem měl na dobré lidi. Po roce na Metropolitní univerzitě a v Čelákovicích jsem se 

rozhodl přestěhovat do Prahy a platit si spolubydlení v Praze 5 na Smíchově. Jeden pokoj 

mne stál sedm tisíc korun měsíčně, na mě ohromná suma. V té době jsem brigádně 

pracoval v sekretariátu zástupce starosty Úřadu městské části Praha 1 a vydělával si kolem 

osmi tisíc korun. Bylo nanejvýš nutné hledat jiné bydlení. Obrátil jsem se na občanské 

sdružení  Vhled provozující Centrum Sámovka (pražský dům na půl cesty). Paní Dana 

Malá, vedoucí Sámovky, mi vyšla ve všem vstříc a nabídla byt 1+1 v Praze 10 Vršovicích. 

Od té doby platím za plnohodnotně vybavený byt pouhé tři tisíce korun měsíčně. V 

prosinci 2010 jsem se přestěhoval do jiného bytu v Praze 7 Bubenči, který rovněž patří 

Centru Sámovka, zde platím nájemné ve stejné výši. Zbývá mi již poslední rok na 

univerzitě. Studentský život mi pomalu, ale jistě končí… První rok po odchodu z domova 

jsem pracoval na nejrůznějších brigádách hlavně v Tescu, Kauflandu, Bille, prostě kde se 

dalo - čili kam mě zrovna poslala moje pracovní agentura. Po roce působení v 

supermarketech jsem na půl roku nastoupil jako brigádník na Úřad městské části Praha 1. 

Dále jsem měl možnost vyzkoušet si vedení projektu v neziskové organizaci s názvem 

Informační středisko Mikuláš. Měl jsem na starosti projekt „Popularizace náhradní 

rodinné péče". Následující rok už jsem seděl v ING Commercial Banking, v oddělení 

Marketingu & PR. Úžasná zkušenost pobývat v prostředí tak významné instituce. V roce 

2011 jsem se vrátil zpět na Úřad městské části Praha 1, tentokrát do odboru dopravy. 

Takže mám poměrně dost pracovních zkušeností za relativně krátkou dobu. Jsou to pořád 

cenné zkušenosti, které se mi v životě budou ještě hodit. Věřím, že po ukončení vysoké 
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školy si najdu stálejší zaměstnání a lepší příležitost vydělat si daleko více peněz. Po mém 

odchodu z Krásné Lípy jsem se intenzivně zapojil do dobročinných aktivit občanského 

sdružení Duha Zámeček, které vydává časopis Zámeček pro děti z domovů, kam 

pravidelně dopisuji. V druhém projektu tohoto sdružení s názvem „Správná pětka" 

jezdíme s dětmi z pěti domovů na severní Moravě na zážitkové víkendy. Trávíme spolu 

velikonoční, letní a podzimní prázdniny a rovněž vánoční svátky. Cílem Správné pětky je 

dětem poskytnout spoustu nezapomenutelných zážitků a při tom je naučit praktické 

dovednosti. Aby je mohly později využít v reálném životě - až přijde jejich chvíle a budou 

muset jednou svůj domov opustit. Tak jako já. 

ZDROJ: 
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II. Gracián Svačina – životopis 

Gracián Svačina žije od deseti let i s bratry v dětském domově. Všechno, čeho dosáhl, si 

musel vybojovat. „Nikdy nezapomenu na to ponížení, když nás sociálka dovezla do 

děcáku, vychovatelka nás ani nepozdravila a nahnala nás do sprchy. Tři vyhublí Svačiňáci 

jsme stáli nazí pod sprchou a smývali ze sebe špínu a stud,“ vzpomíná Gracián na dobu 

před jedenácti lety, kdy ho společně se dvěma bratry odvezla sociálka do dětského 

domova v Jemnici. Bylo to však správné rozhodnutí: Otec se choval agresivně, navíc 

všechny peníze, které on i jeho žena vydělali, dokázal během jediného týdne utratit a 

zbytek měsíce pak celá rodina třela bídu s nouzí. Neplatili energie ani vodu, takže nebylo v 

čem prát, děti se nemohly mýt. Nebylo ani na jídlo. Kdyby klukům občas něco nedala 

babička, trpěli by podvýživou. Sociálka u nich byla každou chvíli. 

„Jenomže když pro nás přijeli a odvezli nás do domova, nikomu jsme nestáli za to říct, aby 

nám řekl, co teď bude. Nevěděli jsme, kam jedeme ani jak dlouho tam budeme,“ říká 

Gracián. Domů jeli poprvé na návštěvu až po dvou letech. Matka se po jejich „zabavení“ 

psychicky zhroutila, otec nikdy neprojevil ani náznak lítosti. „Spíš mám pocit, že byl rád, že 

se mu uvolnily ruce a už na nás nemusel brát ohled.“ Vyrovnat se s novou situací nebylo 
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pro kluky Svačinovy jednoduché. „Zpočátku jsem obviňoval všechny kolem, že tuhle 

situaci zavinili, že oni jsou ti špatní a moji rodiče nejlepší. Ale čím déle jsem v domově byl, 

čím více jsem poznával, že je normální mít každý den jídlo, chodit čistě oblékaný a mít klid 

na učení, prostě mít v životě řád, tím víc jsem si uvědomoval, jak rodiče selhali v tom 

nejzákladnějším – dát nám, svým dětem, pocit bezpečí a klidné dětství.“ 

V dětském domově nakonec všechny bratry Svačinovy přijali skvěle, stejně tak ve škole. 

„Dokud jsem byl doma, byl jsem hrozný žák. Jel jsem ve čtyřkách a v pětkách. Ale když 

jsem začal žít v domově, došlo mi, že takhle to daleko nedotáhnu. Děti kolem mě měly 

jedničky, já se jim chtěl vyrovnat, a ony mi dokonce pomáhaly a doučovaly mě. Když jsem 

začal dostávat trojky, měl jsem pocit, jak jsem dobrej, ale protože jsem si tváří v tvář jejich 

jedničkám pořád připadal jak blbeček, makal jsem na sobě ještě víc. Abych všem, ale 

především sobě dokázal, že na to mám.“ Povedlo se. Základní školu Gracián ukončil s 

vyznamenáním. Po základce vystudoval gymnázium a střední odbornou školu 

pedagogickou, nyní studuje v Praze Univerzitu J. A. Komenského. 

Protože z dětského domova dostává na den jen 85 korun, zažádal si o stipendium Fond 

vzdělání Výboru dobré vůle podporovaný ČSOB, který poskytuje stipendia nadaným 

dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů na studium na středních a 

vysokých školách v České republice. Stipendium mu bylo přiděleno. Do budoucna má 

Gracián dva plány. Ten první – živit se novinařinou – se mu daří naplňovat. Je 

šéfreportérem časopisu Zámeček, měsíčníku pro děti z dětských domovů, přispívá články 

do Mladé fronty Dnes a do Respektu. Nedávno dokonce dostal ocenění Zlatá litera za 

nejlepší článek roku 2010. Popisoval v něm čtyřdenní přípravy dětského domova, kde 

poýval, na příjezd Livie Klausové, která se však zdržela jen pár minut. Splnění druhého snu 

– postavit se na vlastní nohy a vybudovat si první skutečný domov – bude ještě vyžadovat 

mnoho úsilí. 

 

ZDROJ: 
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III. Přepis rozhovoru o zkušenosti pobytu v hostitelské rodině 

 

Výpověď Miloše o průběhu návštěv v hostitelské rodině a o jeho prožívání hostitelské 

péče: 

Toto téma jsem uvedla otázkou: Miloši, ty si pamatuješ na svou hostitelskou péči? Říkal jsi 

(známo z předvýzkumu), že jsi tam jezdil asi rok, ve věku přibližně třinácti let?  

Pro mě to přínosný nebylo protože já jsem v tom nespatřoval nic jako přínosnýho pro mě. 

Možná to bylo výjimečný  jako tím, že jsem někam jezdil, že jsem tam měl klid sám pro 

sebe, protože ta rodina se mi maximálně věnovala. A nebyl to takovej ten obvyklej chaos, 

kdy je hodně dětí, hodně vychovatelů na jednom místě. Bylo to klidnější. Ale neviděl jsem 

v tom ňákou dlouhodobou prospěšnost, nějakou perspektivu pro mě, jo…Já jsem byl 

zvyklej na to ústavní prostředí a vlastně jsem si říkal, že jsem u té rodiny dočasně, že se 

stejně vrátím do domova a tam to pro mě bude zase OK, no postaraj se o mě. Bylo to pro 

mě prostě takový spestření života v DD ta HR. 

Cítil jsi tam tedy odtažitost, že jste si nedokázali povídat? 

Asi jo, tak jasně. Já jsem tam byl jen rok asi jeden víkend v měsíci a asi dvoje Vánoce. Za 

tak krátkou dobu jsem si nevytvořil vztah – považoval jsem je jako že jsem někde na 

návštěvě, nebo za známý,  rozhodně ne za blízký lidi nebo přátele. To ne.  Rozhodně známí 

DD, který si mě rozhodli brát na víkendy a já jsem jim byl za to svým způsobem vděčnej, 

ale tím to skončilo.  Nic víc jsem od toho neočekával. 

A ty jsi to pak ukončil vlastně sám? 

Já jsem to sám ukončil a řek jsem naší sociální pracovnici, že už si tam nepřeju jezdit, 

protože to pro mě nemá význam. Oni jim to ňák srozumitelně vysvětlili jak to je a 

samozřejmě domov i ta rodina, předpokládám, že ta rodina, obě strany respektovali to 

mojepřání. 

A ten význam, to bylo, že už tě to tam nebavilo? 
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Mě to v podstatě nic nedávalo. Já jsem na to nebyl zvyklej a  za ten rok a za těch pár, pár 

ne, ale třeba deset, patnáct víkendů co jsem tam strávil, možná víc… Opravdu jsem z toho 

měl takovej zvláštní pocit že,…že se tohle prostředí ke mně nehodí, že si tam nezvyknu. Mě 

prostě vyhovovalo to prostředí toho domova… My na to máme s Graciánem a s dalšíma 

takovej výraz jako institucionalizován (smích). Institucionalizace dítěte. Trošku se mi to 

líbilo, ale pak jsem si říkal, že opravdu chci být v tom DD. Na jednu stranu se mi líbilo že 

mám taky kam jezdit jako ostatní děti, samozřejmě nebyl jsem tam jedinej, kdo neměl 

kam jezdit, byli jsme tam asi dva, tři. Ale bylo nás fakt málo proti ostatním a mě to 

vždycky mrzelo, že jsem neměl kam jet a zůstaval jsem tam furt. No ale pak jako když už 

jsem byl v tý rodině, když už jsem měl kam jezdit, tak jsem si víc uvědomoval, že jsem 

opravdu záviskej na tom domovu a že chci bejt tam. Že mi tohle nic nedává prostě. 

Navazuji: Že tam nebylo takový to uvolnění…? 

Uvolnění, navíc tak jak jsem říkal posledně. Pochyboval jsem o tom, že mi ta rodina dá ty 

možnosti jaký mi dával domov, tzn. cestování, vzdělání. Já jsem, když mi bylo dvanáct… 

Takže jsi nepředpokládal, že by to mohlo přerůst v nějakou trvalejší… protože, když jsi tam 

jezdil jenom na víkendy, tak ses nemusel bát, že přijdeš o to nabízené tím DD.? 

No bál jsem se, samozřejmě bál. Ale tak jako..ale ve dvanácti nebo třinácti letech jsem si 

prostě uvědomoval, že ta rodina nebude mít na to na co měl  ten domov. Různý pobyty na 

různý příležitosti co se mi dostalo v tom domově, za to jsem jí zase vděčnej, paní ředitelce. 

Ale myslim si, že tam by to mohlo bějt hodně jinak v tý rodině hostitelský. 

Aha. Takže ty jsi měl pocit, že byt to pak mohlo přerůst v pěstounskou péči, a to jsi jakoby 

nechtěl? 

Takhle. To jsem si samozřejmě asi myslel, ale, to teď přesně nevím. Ale každopádně co vím 

jistě je, že ta hostitelská rodina mě nepřipravila na to že by si mě chtěla vzít. Nepadlo to. 

Vždycky mě to vysvětlovali, co si matně vzpomínám, že je to jenom abych poznal 

rodinu,rodinu, jak funguje a nikdy jsme se nebavili o tom, že by si mě jednou chtěli nechat. 

To za těch patnáct, dvacet víkendů nepadl ani jednou. Takže si myslím že jako neměli 

v úmyslu si mě nechat. 
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