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ÚVOD

Předkládaná práce se zaměřuje na náhradní rodinnou péči jako výchovnou instituci. 

Jejím záměrem je objasnit úlohu náhradní rodiny ve společnosti  z pedagogického 

pohledu. Pedagogika jakožto věda o výchově a vzdělávání může poodkrýt problematiku 

z poněkud jiného hlediska. Zdůrazňuje jedinečnost rodiny nebo rodinného prostředí        

pro rozvoj dítěte, klade důraz na zájem dítěte a  hledá nejvhodnější formy péče o dítě 

v rodině. Výchova dítěte v rodině, kompenzace nedostatků v socializaci dítěte, vzdělávání 

dítěte i náhradních rodičů nebo prevence možných selhání dítěte i dospělých se tak stává 

tématem pedagogickým. Přibližuje se především k pedagogice sociální. Ačkoli má sociální 

pedagogika tradici především v oblasti ústavní výchovy, začíná se přesouvat její zaměření 

také na výchovu rodinnou. Co nahrazujeme, nahrazujeme-li rodinu? Otázka, kterou si 

pokládá  Kovařík (2004) ve své knize Náhradní rodinná péče v praxi, výstižně 

charakterizuje zaměření předkládané práce. 

Opuštěné nebo ohrožené děti jsou tématem, které nenechává člověka klidným a nutí 

společnost do hledání co nejoptimálnějších způsobů pomoci dítěte. Není normální, aby dítě 

bylo opuštěno. Není ani normální, aby dítě bylo zanedbáváno nebo jinak zneužíváno do té 

míry, že je v jeho nejlepším zájmu nežít se svými rodiči. V takovém případě nastupuje stát 

a jeho právní systém, aby zajistily dítěti pomoc a ochranu. Způsob pomoci je pojímán     

dle tradic dané země. Je propojen s  historickými souvislostmi a zvyklostmi v péči o dítě. 

Především je ale ovlivněn samotným postavením dítěte ve společnosti, jeho hodnotou    

pro společnost a současným důrazem na práva dítěte. V našem případě bývá ohrožené dítě 

nejčastěji umístěno do ústavního zařízení, případně do náhradní rodinné péče. 

V posledních desetiletích došlo k zásadním výzkumným zjištěním, které potvrzují  

škodlivý vliv a traumatizaci dítěte v deprivačním prostředí ústavů, především v jeho raném 

věku (Bowlby, 1951, 2010; Langmeier, Matějček, 1968; Matějček, Bubleová, Kovařík, 

1997; Koluchová, 1987, 2003; O´Connor, Rutter, 2000; Zima, 2000; Tottenham, Hare, 

Quinn, 2010  a další). Tato zjištění významně napomohla k odklonu od umísťování dětí   

do ústavních zařízení a k jejich umísťování do náhradních rodin také v souladu s Úmluvou         

o právech dítěte. Náhradní rodinná péče se stává stále rozšířenější alternativou pro život 

dítěte mimo vlastní rodinu. Nejde o ideální řešení, v práci nebude glorifikována náhradní 

rodina jako jediná a nejlepší volba pro dítě. Sami náhradní rodiče upozorňují na problémy, 
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se kterými se setkávají, navíc ne pro všechny děti je taková forma pomoci ideální 

(Škoviera, 2007). 

Umístění dítěte do náhradní rodiny může být trvalým řešením pro dítě, které své rodiče 

z různých důvodů ztratilo. To je případ osvojení neboli adopce. V případě, že rodiče dítěte 

žijí, mají případně zachována rodičovská práva a odpovědnost, ale o dítě se nemohou, 

neumí nebo nechtějí starat, je možné řešit situaci pomocí pěstounské péče. Jde v podstatě  

o ochranu  zájmu dítěte, který je deklarován v §45a Zákona o rodině č. 94/1963 Sb. 

Pedagogické aspekty náhradní rodinné péče jsou tématem širokým, nelze je pojmout v celé 

jejich šíři a není to ani účelem práce. Cílem disertační práce je předložit zpracování  

vybraných pedagogických aspektů, stanovených na základě analýzy a komparace domácí a 

zahraniční odborné literatury k tématu, výzkumných zpráv, studií a provedeného 

kvalitativního  výzkumu. Zachován je holistický přístup k dané problematice. Hlavní cíl je 

rozvržen do dvou dílčích cílů. Prvním dílčím cílem je teoretické vymezení a popis 

zkoumané problematiky, druhým dílčím cílem pak realizace vlastního výzkumného šetření 

zaměřeného na vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči.  Stanoveny jsou takové základní 

aspekty, které se jeví v náhradní rodinné péči jako stěžejní z pedagogického hlediska.  Jde 

o zkoumání náhradní rodiny jako specifické výchovné instituce pro ohrožené dítě.   

Za základní pedagogické aspekty jsou v disertační práci považovány: význam rodiny        

ve společnosti, motivace k přijetí dítěte, náhradní rodičovství, vzdělávání náhradních 

rodičů, socializace dítěte, vytváření sociálně-pedagogické podpůrné sítě pro náhradní 

rodiny a vzdělávání dítěte.  Disertační práce má následující strukturu. První až devátá 

kapitola shrnuje teoretická východiska, koncepty a pojmy, které představují pedagogický 

pohled na výzkum problematiky náhradní rodinné péče u nás, a postihuje teoretický výklad 

základních pedagogických aspektů. Důležitý zůstává interdisciplinární pohled. Desátá a 

jedenáctá kapitola obsahuje popis a výsledky provedeného kvalitativního výzkumu 

zaměřeného na vzdělávání dětí. 

Pro ukotvení předloženého tématu v širších souvislostech je nezbytné předestřít současný 

význam a pojetí rodiny ve společnosti, zaměřit se na to, jakou hodnotu má dítě nebo jaké 

preference zdůrazňují současní rodiče obecně (srov. Kraus, 2009; Šulová, 2011; Možný, 

2002). Příčiny existence náhradní rodinné péče jsou spatřovány v poruchách biologické 

rodiny a jejich funkcích nebo v poruchách rodičovství. Bude mne zajímat, jak se liší 

základní formy náhradní rodinné péče, za které považujeme osvojení a pěstounskou péči 
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nebo jak jsou charakterizovány děti, pro které jsou tyto formy určeny. Důležitý aspekt je 

rovněž motivace k náhradní rodinné péči, která se výrazně liší u osvojení a pěstounské 

péče (Matějček a kol., 1999; Klimeš, 2002). Na náhradní rodiče jsou kladeny zvýšené 

požadavky v jejich rodičovství, které je tvořeno na jiných základech než jen biologických. 

Princip náhradního rodičovství je postaven na psychologické dimenzi, na recipročním 

naplňování psychických potřeb rodičů a dítěte. Teprve pokud  rodič přijme své náhradní 

rodičovství za své, ztotožní se s ním, může vzniknout specifická identita náhradního 

rodiče. 

Vzdělávání budoucích náhradních rodičů, které dostává novou dimenzi vlivem postupné 

změny pojetí především pěstounské péče a její profesionalizace, bude dalším z aspektů. 

Pěstounská péče je stále více otevřená biologickým  rodičům dítěte, může být určena jen 

na přechodnou dobu a dítě se pak vrací domů. Mění se skladba dětí přijímaných               

do náhradních rodin. Děti jsou více somaticky, smyslově a intelektově postižené a také 

chronicky nemocné oproti běžné populaci (Dunovský, 1993; Koluchová, 2003). Proto se 

dnes náhradní rodiče bez průběžného vzdělávání a podpory neobejdou. 

Zásadním aspektem pedagogickým je socializace dítěte. Socializace probíhá v primárním 

prostředí rodiny a trvá celý život. Rodina skrze své bytostné vztahy, nejprve s matkou, 

pak s dalšími jejími členy, otevírá dítěti svět a uvádí jej do světa. Rodina, to je domov, 

místo kam patříme a kam se můžeme vrátit. V rodině lze zažít lásku, trpělivost, naději  a 

bezpečí.  Pro dítě v náhradní rodině platí, že jeho socializační zkušenosti jsou utvářeny 

nestandardním způsobem. Socializační zkušenosti zrcadlí dřívější prostředí. Typické je, že 

dětem chybí určitá část života prožitá se svou rodinou, schází jim společná historie, 

zážitky, neboť strávily kratší či delší dobu v ústavu. Často jde o děti s poruchou připoutání 

(Sládeková, 2005). V náhradní rodině se utvářejí nové vztahy nepřirozeně, na počátku 

podložené pouze rozhodnutím soudu. Jde jak o děti raného věku, tak děti starší. 

Socializace dítěte v rodině je následována socializací ve školním prostředí. Zajímat mne 

bude vzdělávání dítěte, otázka adaptace dítěte ve škole, vztahy mezi rodinou a školou 

nebo obtíže, se kterými se dítě může ve škole setkat. Zmíněné problémy dětí je možné 

charakterizovat jako specifické formy psychosociálního, sociokulturního nebo zdravotního 

handicapu v návaznosti  na pojetí Vágnerové, Hadj-Moussové a Štecha (2000). Právě proto 

se v předložené práci objevuje ještě další aspekt, a to tvorba a možnosti podpůrných 

sociálně-pedagogických aktivit pro náhradní rodiny. Některé aktivity již náhradní rodiny 
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v současnosti využívají, nabízejí je převážně neziskové organizace. Existují ale i takové, 

které se objevují v zahraničí, u nás však jejich nabídka chybí.    

Z předloženého teoretického pojednání vychází kvalitativní výzkum, který je stěžejní 

částí disertační práce. Výzkumná část přináší původní výsledky z výzkumu v náhradních 

rodinách. Kladu si otázku: Jak probíhá vzdělávání dítěte z náhradní rodiny a co ho 

ovlivňuje? Kvalitativní zpracování hloubkových rozhovorů s náhradními rodiči umožňuje 

proniknutí do dané problematiky, která u nás zůstává stranou výzkumného zájmu. Je 

v podstatě nejméně zpracovaným pedagogickým aspektem ve výzkumu dané problematiky 

u nás. Otevírá možnosti získání originálního pohledu na život náhradní rodiny, na strategie 

a způsoby řešení vzdělávání dítěte. Cílem výzkumu je blíže proniknout do procesu 

vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči z pohledu náhradních rodičů. Výzkum 

nechápe vzdělávání dítěte jako proces, který probíhá izolovaně ve školním prostředí, ale 

využívá role kontextu rodiny a jejich vzájemného působení. Jde o to postihnout, jakým 

způsobem ovlivňují náhradní rodiče vzdělávání dítěte v rodině a jak ovlivňuje školní 

prostředí domácí prostředí žáka. Designem mnohopřípadové studie bude daná 

problematika popsána a analyzována. 

Práce je inspirována pohledem teorie uspokojení vrozených potřeb, rozpracovanou 

především Bowlbym, na kterou u nás navázali Langmeier a Matějček v teorii psychické 

deprivace (1968). V případě socializace dítěte v rodině dnes již obecně platí, že zásadní je 

co nejranější navázání pevných trvalých vztahů s rodiči, ať s biologickými nebo 

náhradními. Rodina však nežije jako izolovaná skupina. Rodina připravuje dítě                 

na osamostatnění a jeho život v sociální realitě.  Na svět kolem rodiny je možné podívat se 

skrze metaforu Baumana a Maye (2004, s. 117) a vidět jej jako „soustavu soustředných  

postupně se zvětšujících kruhů“. Čím jsou kruhy bližší a menší, tím se stávají 

bezpečnějšími a známějšími. Proto se jeví jako přínosný také pohled sociálně-ekologické 

teorie, který ukazuje vliv různých blízkých i vzdálených prostředí na samotnou rodinu a 

popisuje vztahy mezi jednotlivými prostředími (Bronfenbrenner, 1977, 1986). Propojením

zmíněných pohledů pak vzniká celistvější perspektiva zkoumání zvolené problematiky. 
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1. ZÁKLADNÍ FORMY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE 

V ČESKÉ REPUBLICE

Pro přehledné vstoupení do problematiky náhradní rodinné péče budou v následující 

kapitole představeny její základní formy, které jsou v České republice využívány. Tvoří 

součást strukturovaného systému péče o ohrožené děti a liší se svým právním vymezením a 

způsobem užití. Za jejich zastřešující pojem by mohl být zvolen termín náhradní 

výchovná péče, popřípadě náhradní výchova, ačkoli v Úmluvě o právech dítěte se používá 

obecný termín náhradní péče.1 V pedagogice se však jeví tento termín jako nepřesný a 

jednostranně zdůrazňující pečovatelskou funkci náhradních institucí. Náhradní výchovná 

péče v sobě obsahuje dvě základní možnosti umístění dítěte mimo rodinu: náhradní 

rodinou péči a ústavní výchovu. Náhradní výchovná péče je v souvislosti se Zákonem     

o rodině č. 94/ 1963 Sb. (§ 46) určena dětem, které ze závažných důvodů nemohou trvale 

nebo krátkodobě vyrůstat ve své rodině, jejich rodiče nemohou výchovu zabezpečit, 

výchova dítěte je vážně ohrožena nebo vážně narušena. Převážně se týká dětí, které svou 

rodinu mají, ale ta se o ně z různých důvodů nestará. Děti jsou sociálně osiřelé. Jinou 

skupinou jsou děti, jimž rodiče zemřeli. Zákon o rodině v návaznosti na Úmluvu o právech 

(dále Úmluva) dítěte deklaruje, že při rozhodování soudu má umístění dítěte do náhradní 

rodinné péče nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (u nás například 

Klokánky) přednost  před nařízením ústavní výchovy. V praxi ale není situace tak 

jednoznačná. V případě ohrožení dítěte nařizuje soud především výchovu ústavní. Teprve 

později přecházejí některé děti do náhradních rodin.2

Náhradní rodinná péče nahrazuje chybějící péči rodičů svěřením dítěte do péče jiných 

osob. Tyto osoby pak pečují o dítě takovým způsobem a v takovém rozsahu, které 

                                                
1 V článku 20 Úmluvy o právech dítěte je přesně definováno, co je považováno za náhradní péči. Může jít     
o předání do výchovy, institut "kafala"  podle  islámského  práva,  osvojení  a  v  nutných  případech umístění  
do  vhodného  zařízení péče o děti.
2 Ustavní výchova probíhá v České republice buď ve zdravotnických zařízeních (kojenecké ústavy, dětské 
domovy pro děti do tří let), školských zařízeních (dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické 
ústavy, výchovné ústavy) nebo v sociálních institucích. Dítě se ocitne v ústavu na základě dvou možností. 
Buď je ústavní výchova nařízena soudem dle zákona o rodině nebo je dítě v ústavu na žádost rodičů 
dobrovolně. V tom případě nelze mluvit o ústavní výchově v legislativním slova smyslu, ale spíše ve smyslu 
sociálně-pedagogickém, zdůrazňujícím ústavní výchovné prostředí. Na konci roku 2010 bylo v kojeneckých
ústavech a dětských domovech pro děti do tří let celkem 1 513 dětí. 54% bylo propuštěno do vlastní rodiny, 
23% do osvojení, 9% do jiné formy náhradní rodinné péče a 13% dětí přešlo mimo rodinné prostředí (ÚZIS 
ČR. Aktuální informace, 2011). Ve školských zařízeních bylo ve školním roce 2010/2011 celkem 7 397 dětí, 
nejvíce dětí z toho bylo v dětských domovech – 4 628 dětí (Statistické ročenky školství, 2011). 
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vyplývají ze zákona (Národní zpráva o rodině, 2004). Jako zcela zásadní je ochrana zájmu 

dítěte3 a substituční rodinné prostředí.

Za základní dvě formy náhradní rodinné péče pro účely této práce budou

považovány osvojení (adopce) a pěstounská péče. Existují také další formy náhradní 

péče o dítě jako poručenství nebo svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby, ty však 

nebudou ohniskem našeho zájmu. Všechny formy péče definuje Zákon o rodině č. 94/ 

1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

1.1. Osvojení  (adopce)

Pojem osvojení je synonymem pojmu adopce. U nás se používá obou výrazů a není      

mezi nimi žádný rozdíl. Také v následujícím textu budou využívány oba pojmy. V zákoně 

se pak užívá pouze termín osvojení. Zákon o rodině uvádí, že mezi osvojitelem a 

osvojencem vzniká stejný vztah jako mezi rodiči a biologickým dítětem (§ 63, odst. 1).

V rámci osvojení zanikají právně vztahy s původní rodinou a vznikají zcela nové. Tím se 

dítě stává také příbuzným příbuzných rodičů (§ 63, odst. 1) se všemi právními důsledky, 

např. co se týče dědictví. Osvojením získává dítě právně nejstabilnější prostředí, které 

může náhradní rodinná péče poskytnout. Osvojení je největším zásahem do identity dítěte. 

Dítě se stává členem nové rodiny, získává nové rodiče, prarodiče, případně nové 

sourozence, mění se jeho příjmení. Do knihy narození matriky se pak na základě 

pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení zapisuje osvojitel, popřípadě osvojitelé (§ 63, 

odst. 3). V rodném listu jsou také uvedena jména osvojitelů.4 Mezi osvojitelem a 

osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl (§ 65, odst. 1), není však určena přesná 

věková hranice. Bubleová (2011a, s. 6) se zmiňuje o adopční praxi, ve které se 

předpokládá, že věkový rozdíl mezi osvojitelem a osvojencem by neměl být nižší než 25 

let a neměl by být vyšší než 40 let. Upřednostňovány jsou však individuální předpoklady 

jedinců a jejich zralost, dále fyzická a psychická kondice a schopnost o dítě pečovat a 

zajistit jeho řádnou výchovu a všestranný rozvoj. Budoucí rodiče by měli zaručovat, že 
                                                
3 Za ohrožené dítě bude považováno takové, jehož „…základní potřeby nejsou naplňovány v dostatečné míře 
a je ohroženo rizikovým chováním“. Ohrožená rodina je „…rodina, jejíž základní funkce (např. ekonomicko-
zabezpečovací, emocionální a socializačně-výchovná atd.) nejsou dostatečně zabezpečeny a rodina takovou 
situaci není schopna vyřešit vlastními silami“. (Národní akční plán k transformaci, 2009, s. 5).
4 Praxe je taková, že biologičtí rodiče zůstávají vždy napsáni v matrice v poznámce. Osvojitelé jsou uváděni 
v rodném listu. Takto může každý dospělý, který byl osvojen, nahlédnout ve svých 18 letech do matriky a 
zjistit údaje o svých biologických rodičích (Bubleová, 2011a). 
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osvojení bude ku prospěchu dítěte (§ 65, odst. 2). V České republice je zajištěna vzájemná 

anonymita osvojitelů a biologických rodičů (Králíčková, 2009).

Zákon o rodině rozlišuje dva typy osvojení:

a) osvojení (běžně nazývané jako prosté nebo zrušitelné osvojení)

b) osvojení nezrušitelné (§ 74, odst. 1).

„Nezrušitelně“ osvojit lze pouze dítě starší jednoho roku (§ 75). Pokud jsou děti mladší, 

jsou osvojeny „zrušitelně“, poté se může soudní rozhodnutí změnit na nezrušitelné. Prosté 

osvojení může soud zrušit, ale jen z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele

(§ 73). Vznikají pak opět dřívější vzájemná práva a povinnosti mezi osvojeným dítětem a 

původní  rodinou, dítě dostává zpět i své původní příjmení. Osvojit dítě mohou společně 

jen manželé (§ 66), osvojit ale může také jednotlivec. Soud  je  povinen  zjistit  na  základě  

lékařského vyšetření a dalších potřebných  vyšetření  zdravotní  stav  osvojitelů,  jejich  

osobnostní dispozice  a  motivaci  k  osvojení  a  posoudit, zda se nepříčí účelům osvojení. 

Zjišťuje také zdravotní stav dítěte. Soud je povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-

právní ochrany dětí (§ 70). Dítě pobývá před soudním rozhodnutím o osvojení vždy tři 

měsíce v tzv. předadopční péči u svých budoucích osvojitelů na jejich náklady (§ 69).      

Za specifický typ osvojení je považováno tzv. mezinárodní osvojení (osvojení dítěte      

do ciziny a z ciziny), jehož zprostředkování je upraveno také mezinárodními smlouvami, 

zejména Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Haag 

29. 5. 1993, publikována v č. 43/2000 Sb.). U nás jej zprostředkovává Úřad                     

pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně.

Osvojit lze dítě se souhlasem rodičů (§ 67) nebo bez jejich souhlasu. V prvním případě se 

rodiče dítěte, většinou to bývají matky, rozhodnout, že své dítě „dají k adopci“, tedy dají 

písemný souhlas k osvojení. Učinit tak mohou nejdříve po ukončení šestinedělí. Souhlasu  

rodičů,  kteří  jsou  zákonnými zástupci osvojovaného dítěte, ale není  potřeba, pokud jsou 

splněny následující dvě podmínky tzv. nezájmu o dítě (§ 68):

a) rodiče po  dobu  nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě  žádný 

zájem,

b) rodiče po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem      

o  dítě,  zejména  tím,  že  dítě  pravidelně  nenavštěvovali, neplnili pravidelně  a  

dobrovolně  vyživovací  povinnost k dítěti a neprojevují snahu  upravit si v mezích 
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svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohli osobně ujmout 

péče o dítě.

O nezájmu rodičů rozhoduje soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 68). 

Teprve potom může proběhnout soudní řízení o osvojení. Dítě je zpravidla mezi tím 

umístěno v ústavu, někdy i několik měsíců než proběhne soudní řízení o nezájmu. 

V mnoha případech by bylo vhodnější umístění v dočasném prostředí náhradní rodiny, tak 

jak je tomu v jiných zemích.   

1.2. Pěstounská péče

Pěstounská péče je považována za formu náhradní rodinné péče, do které jsou umísťovány 

děti, které nemohou vyrůstat v rodině jak z důvodů krátkodobých tak potencionálně 

dlouhodobých nebo děti, které nemohou být osvojeny. Zákon o rodině uvádí dvě základní 

podmínky při svěření dítěte do pěstounské péče. Osoba pěstouna by měla poskytovat 

záruku řádné výchovy dítěte a svěření do pěstounské péče vyžaduje zájem dítěte (§ 45a). 

Pěstounská péče je státem garantovaná, kontrolovaná forma péče o ohrožené děti. 

Stát poskytuje pěstounům finanční odměnu a hmotné zabezpečení dítěti5 (Národní zpráva        

o rodině, 2004). Do pěstounské péče svěřuje dítě soud, zrušena může být opět jen 

rozhodnutím soudu, a to ze závažných důvodů a vždy, jestliže o to požádá pěstoun (§ 45a). 

Pěstounská péče zaniká zletilostí dítěte. Pěstounem může být jedinec nebo je dítě svěřeno 

do společné péče manželů. Pěstounem může být také příbuzný dítěte (tradičně především 

prarodiče, teta) nebo osoba cizí. V případě, že se hledá pro dítě náhradní rodina,  

vyhledává se samozřejmě nejprve mezi příbuznými nebo v okruhu jiných blízkých osob, 

které dítě znají, aby byl přesun pro dítě co nejšetrnější. Nejvíce dětí je právě proto v péči 

příbuzných. 

Pěstoun  je povinen o dítě osobně pečovat, není však zákonným zástupcem dítěte.         

Při péči o  dítě vykonává  „přiměřeně“ práva a povinnosti rodičů. Pěstoun nemá vyživovací  

povinnost  k  dítěti  a  právo zastupovat  dítě. Spravovat jeho záležitosti má jen v běžných 

věcech. K vyřízení mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce nebo soud 

(§ 45c). Pokud má dítě nařízenou ústavní výchovu,  nedávají rodiče souhlas s umístěním 

dítěte do pěstounské péče (respektive předpěstounské péče) (§45b). Souhlas musejí rodiče 

                                                
5 Zákon č. 117/ 1999 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše příspěvků 
pěstounským rodinám.
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vyjádřit, pokud děti odcházejí přímo z rodiny nebo z dobrovolného pobytu v ústavním 

zařízení na žádost rodičů.  Kontakt biologických rodičů a dětí bývá zachován. 

V současné době je kontakt s rodiči stále více posilován a pěstounská péče začíná být 

správně chápána jako péče dočasná s tím, že existuje možnost návratu dítěte do své rodiny. 

Králíčková (2008) upozorňuje, že u nás byla dlouhou dobu pojímána spíše jako určitá 

forma „kvaziadopce“. Rodiče nemívali kontakt s dítětem, dítě pobývalo v rodině téměř 

vždy dlouhodobě. Správné právní pojetí pěstounské péče jako nenahraditelné instituce by 

mělo vycházet vždy z jejího chápání jako subsidiární k biologické rodině dítěte. Je však 

potřeba dbát, aby její konkrétní aplikace závisela na potřebách, blahu nebo přáních dítěte. 

Proto by bylo vhodné mít k dispozici variabilní repertoár různých typů pěstounské péče a 

přizpůsobovat tak péči dítěti. Takovéto chápání je pak v souladu se  současnými právy 

dítěte (Králíčková, 2008). 

Pěstounská péče probíhá buď jako individuální v pěstounské rodině nebo existuje možnost  

pěstounské péče vykonávané v zařízení pro výkon pěstounské péče (dle zákona o sociálně-

právní ochraně dětí). Zřizovatel  zařízení  uzavírá s pěstounem písemnou dohodu o výkonu  

pěstounské péče v zařízení. Jednou z forem jsou u nás také SOS vesničky. Zde se 

pěstounka stará za pomoci dalších pracovníků o svěřené děti. Většinou jde o sourozenecké 

skupiny, maximální počet bývá kolem šesti dětí.

1.2.1. Pěstounská péče na přechodnou dobu

Od roku 2006 se objevuje dosud velmi málo využívaná forma pěstounské péče                 

na přechodnou dobu (§45 zákona o rodině). Již z názvu vyplývá její časové omezení jen  

po dobu, po kterou nemohou rodiče dítě vychovávat. Po třech měsících je soud povinen 

přezkoumat, zda trvají důvody k náhradní péči. Metodické doporučení MPSV č. 6/2009 

podává charakteristiku dětí, pro které je tato péče určena: jejich rodiče po určitou dobu 

nemohou pečovat o dítě, ale je zde perspektiva návratu do původní rodiny. Jedná se 

například o nemoc rodičů, výkon trestu, léčba závislosti nebo se pro dítě  v tomto období 

nachází dlouhodobější řešení situace – buď pěstounská péče nebo osvojení. Tato péče není 

téměř využívána, v současnosti jsou připravováni budoucí pěstouni. 
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Obrázek č. 1: Základní formy náhradní rodinné péče v České republice

1.3. Další formy péče o dítě

V České republice jsou využívány ještě další formy náhradní rodinné péče. Soud ustanoví 

dítěti poručníka (Zákon o rodině, § 78-82), pokud rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské 

zodpovědnosti, výkon  jejich  rodičovské  zodpovědnosti  byl  pozastaven  nebo  nemají 

způsobilost  k  právním  úkonům  v  plném rozsahu. Poručník dítě vychovává, zastupuje a 

spravuje jeho majetek místo jeho rodičů, je zákonným zástupcem dítěte, nemá  však 

vyživovací povinnost k dítěti. Pochází často z okruhu blízkých osob. Poručník podléhá 

pravidelnému  dozoru soudu, může žádat o finanční dávky jako v případě pěstounské péče, 

jen pokud o dítě osobně pečuje. Jinou možností je soudní svěření dítěte do výchovy jiné 

fyzické osoby než rodiče (§ 45), jestliže to vyžaduje zájem dítěte. Tato osoba poskytuje 

záruku řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí, většinou to bývá příbuzný dítěte.      

Při  rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče vymezí soud 

rozsah jejich práv a povinností k dítěti. Důvodem pro tento druh péče je například výkon 

trestu rodičů, jejich onemocnění nebo pobyt v cizině. 

V předložené práci bude užito pojmu svěřené dítě nebo umístěné dítě. Jedná se děti          

do osmnácti let, které byly svěřeny do náhradní rodinné péče z rozhodnutí soudu. Vlastní 

rodiče dítěte a vlastní rodina dítěte budou pojmenováni jako biologičtí rodiče a biologická 

rodina. 
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2. INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLED NA NÁHRADNÍ 

RODINNOU PÉČI 

Zkoumání předložené problematiky je složité, neboť náhradní rodinná péče je 

charakterizována širokou interdisciplinaritou. V současnosti neexistuje jednotná teorie či 

přístup, který by v zásadní míře sjednotil pohled na danou problematiku. V zásadě taková 

teorie neexistuje ani při zkoumání podstaty samotné rodiny. Probíhá však společenská  

multidisciplinární diskuse o substituci rodiny jinými formami rodinné péče. Zahrnuje 

analýzu pozitiv dané péče, protektivních faktorů, ale také jejich rizik a limitů. V centru 

zájmu stojí ohrožené dítě, jeho potřeby, proces socializace.  Žádné dítě však neexistuje  

bez rodiny, bez rodičů. Náhradní rodinná péče tedy zaměřuje svůj pohled na rodinu jako 

takovou, jak náhradní tak biologickou. Vzhledem k tomu, že dítě je bezbranné, neumí 

sdělit svá stanoviska a je odkázané na péči dospělých, je celá problematika v současnosti 

nazírána pedocentricky, tzv. v zájmu dítěte. Ne vše, co je v zájmu dítěte, se jeví jako 

zájem státu, který instituci náhradní rodinné péče zřizuje. Tak může docházet 

k problematickým tendencím, které hájí spíše zájmy ekonomické nebo politické, možná i 

zájmy dospělých  nikoli však dítěte. 

Institucionálně  a historicky spadá náhradní rodinná péče pod oblast sociální. Také její 

zkoumání bývá poznamenáno ve značné míře sociálními vědami. Nejčastěji bývá náhradní 

rodinná péče nahlížena z pohledu psychologie, sociální práce, sociálně-právní ochrany, 

také z pohledu sociologie a částečně i pedagogiky. Ani jeden z pohledů není možno         

při nazírání na danou problematiku vynechat. Právě pedagogika by mohla postupně přinést 

do stále narůstající rozmanitosti forem náhradní výchovné péče stabilitu, organizovanost a 

strukturovanost. Požadavky vycházejí i z toho, že do náhradních rodin se dostávají stále 

častěji děti s handicapy nebo děti tzv. „výchovně náročné“.

2.1. Dilemata v náhradní rodinné péči pohledem sociální 

práce

Náhradní rodinné péče a její vývoj lze vhodně charakterizovat dilematy, které se 

objevují jako protichůdné tendence například v sociální práci. Jako inspirativní se jeví 

pohled na náhradní rodinnou péči právě skrze dilemata, která uvádí Matoušek a kol.  
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(2001). Jedná se o formalizaci a deformalizaci, profesionalizaci a deprofesionalizaci, 

normativnost a nenormativnost,  pomoc a sociální kontrolu.

Historické pojetí náhradní výchovy v minulých dvou stoletích inklinovalo 

k formalizovanému institucionálnímu zajištění života ohrožených dětí. Těžiště 

výchovné práce probíhalo v odborně řízených ústavních institucích s odborným

personálem i péčí. Vývoj v posledních padesáti letech na západě a posledních dvaceti 

letech u nás naznačuje spíše snahu o deformalizaci. Začalo se pochybovat o vhodnosti 

masivního ústavního řešení pro ohrožené děti, navíc bylo podložené nejnovějšími poznatky 

z vývojové psychologie a jiných disciplín. I v mnoha jiných oblastech došlo k přesunu 

místa výkonu sociální péče do domácího prostředí s pomocí rodiny (např. handicapovaní, 

senioři, psychiatricky nemocní). Gudbrandsson (2004) rozděluje reformu ústavní péče      

na tři historické etapy, které se odlišují svými paradigmaty. Specializační paradigma, které 

bylo typické pro první etapu, vycházelo ze stanovení problému u dítěte a jeho 

kategorizace. Děti pak byly rozmísťovány do různých typů institucí podle potřeb, stáří, 

typu handicapu atd. V druhé etapě dochází k normalizaci, začíná se klást větší důraz        

na mezilidské vztahy a začlenění dětí do společnosti. Ústavy se mění na zařízení rodinného 

typu. Poslední etapa je charakterizována paradigmatem dětských práv. Je založena            

na nejlepším zájmu dítěte daném Úmluvou o právech dítěte a právu na život v rodinném 

prostředí. Rozšiřuje se preference náhradní rodinné péče. V zahraničí se první 

transformační tendence objevují od konce 60. let 20. století (srov. Ducci, 2003), 

k největším změnám dochází po přijetí Úmluvy. U nás jsou snahy po transformaci otázkou 

posledních patnácti let. Ačkoli je rozšířeno povědomí o negativním vlivu a rizikovosti 

ústavního prostředí pro zdravý vývoj především malých dětí do tří, případně do pěti let, 

bývají přesto až ve třetině evropských zemí umísťovány častěji do ústavů                        

než do pěstounských rodin (Browne et al., 2005).

Dalším dilematem je profesionalizace a deprofesionalizace. Týká se rozhodování      

mezi preferencí profesionální nebo laické intervence, pokud ale laické, tak odborně vedené 

a podporované. Souvisí s prvním dilematem a přesunem výchovy ohroženého dítěte              

z profesionálních institucí (ústavů) do rukou neprofesionálních „neodborníků“ (náhradních 

rodin), jak o tom hovoří Škoviera (2007) a ptá se, zda je důležitá odbornost či lidství? Dnes 

se právě u pěstounské péče běžně užívá termín „profesionální“. Tím je ale myšleno spíše 

to, že pěstoun vykonává péči o dítě jako zaměstnání, za plat, nikoli jako dobrovolnou 
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činnost dotovanou dávkami, jak je tomu dnes u nás. Pracuje také v týmu odborníků a není 

na výchovu dítěte sám. Prioritou výchovy  zůstává vztah vychovatele a dítěte. 

Můžeme hovořit také o normativnosti a nenormativnosti. Poskytuje se pomoc dítěti, 

popřípadě jeho rodině, kteří se ocitli mimo běžnou normu. Náhradní rodina sytí dítě 

podněty, poskytuje prostředí rodiny s jeho vztahovou sítí a  prostředí rodinné domácnosti 

jako intimní součásti rodiny. Tradiční snaha po návratu k normě a k přizpůsobení              

se společnosti je kladena do současného protikladu k partnerství s dysfunkční rodinou a 

výchovnou a podpůrnou úlohou náhradní rodiny i veřejných institucí.  

Záleží také na užití dvou protichůdných strategií státu:  pomoci a sociální kontroly, jež 

mají obě své nezastupitelné místo. Jde o rozpracované dilema, kterým se zabývá především 

systemická teorie (Úlehla, 2005). Otevření prostoru pro pomoc, nejlepší zájem dítěte nebo 

vliv humanistických přístupů ale v zásadě neruší nutnost užití sociální kontroly. Dítě je 

umístěno do „zdravějšího“ prostředí rodiny. Pomoc a kontrola jdou ruku v ruce. Sociální 

kontrola je spjata se sociální rolí, kterou náhradní rodiče plní. Významné postavení 

kontroly pak představuje sociální stát a jeho povinnost starat se o nezabezpečené a 

ohrožené jedince pomocí tří základních nástrojů – legislativy, financování a institucí.    

Náhradní rodinná péče z pohledu sociální práce zahrnuje v současnosti výzkumná témata, 

jež se týkají především analýzy systému péče o ohrožené děti (Chmelař a kol., 2008; 

Matoušek, Pazlarová, Šabatová, 2008; Gjuričová, 2008), způsobu umísťování dětí            

do náhradních rodin (Štochlová, Kozlová, 2008), zahrnováno je sem také téma přípravy          

na náhradní rodinnou péči a poskytování služeb pro rodiny (Konečná, Koubová, 2010; 

Hofrová,   Rotreklová, 2007; Služby pro rodinu a děti, 2011) atd.

2.2. Sociologická perspektiva

Sociologický pohled se zabývá strukturou a fungováním institucí náhradní výchovy         

ve společenských souvislostech. Durkheim považuje zkoumání institucí za hlavní předmět 

sociologie (Keller, 1997). Zahrnout sem lze otázky příčin existence náhradní výchovy, 

postavení rodiny ve společnosti, důsledků ústavní výchovy a výskytu sociálně-

patologických jevů (Gjuričová 2007; Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997), faktory 

demografické nebo příbuzné sociologické studie (Haberlová, Bubleová, 2007). Patří sem 

také mezinárodní srovnávací studie o formách profesionální pěstounské péče nebo studie 
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longitudinální zabývající se osobami dlouhodobě vyrůstajícími v náhradní výchově 

(Bubleová, Kovařík, Pazlarová, 2002; Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997). Za součást 

sociologického pohledu považuji otázky vlivu médií a informovanosti v širší otázce 

náhradní výchovy  (Klimeš, 2008b; Sobotková, 2010), popřípadě mezinárodní pohled        

na transformační politiky a její změny (Gardiner, 2008; Gudbrandsson, 2004). Objevuje se 

tak hledisko globalizace a stává se součástí tendence pronikající i do otázek mezinárodně 

právních. Globalizace podporuje mezinárodní srovnání, aktuální sledování situace 

v jednotlivých zemích a možnost poučit se z dobré i špatné praxe v zahraničí (srov. 

Cantwell, 2005; Children in Alternative Care, National Surveys, 2010). Otevírá se tak 

cesta k propojení výzkumných problémů na nadnárodní úrovni, využití stejných 

metodologických postupů a možné sjednocení terminologie. Trendy v péči o ohrožené děti 

v zahraničí se stávají podkladem k politickým rozhodnutím u nás.

2.3. Perspektiva sociálně-právní ochrany

Sociálně-právní ochrana dítěte vyjadřuje nejlepší zájem dítěte, jeho blaho a ochranu   

před škodlivými vlivy především svých vlastních rodičů, popřípadě všech, kteří dítě 

jakkoli ohrožují. Ukazuje meze právních zásahů státu do nezávislého postavení rodiny. 

V preambuli Úmluvy o právech dítěte se praví, že dítě musí vyrůstat v rodinném prostředí,  

v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Základní právní předpisy vycházejí z platných 

mezinárodních úmluv, především z již zmíněné Úmluvy o právech dítěte. V České 

republice je zásadní Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů a Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů.        

Za další okruhy, které se objevují v souvislosti s právním zabezpečením instituce náhradní 

rodinné péče, jsou považována pravidla zprostředkování mezinárodního osvojení 

prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně nebo činnosti obecních 

úřadů,  krajských úřadů  a ministerstev. Právní problematiku řeší Směrnice UNHCR      

pro určování nejlepšího zájmu dítěte, květen, 2008; Směrnice OSN o  náhradní péči          

o děti, 2009 atd.

Na právní pohled se zaměřují především práce Králíčkové (2007, 2008, 2009); Bittnera 

(2007), Bittnera, Havigerové, Janišové, Langhansové (2007) nebo studie Zásahy veřejné 

moci do rodičovských práv a jejich dopad na rodinný život – komparativní studie

(2006) atd. 
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2.4. Psychologická perspektiva

Asi nejvíce rozpracované se jeví v oblasti náhradní rodinné péče hledisko psychologické. 

Zabývá se tradičně vývojem osobnosti dítěte v různých prostředích, obrazem, důsledky a 

reparabilitou psychické deprivace (Langmeier, Matějček, 1968; Matějček, 1992; Matějček 

a kol. , 1999, 2002; Koluchová, 1987, 1992; Koluchová, Sobotková, 2004; Svobodová, 

Kovařík, Niederle, 1981; Rotreklová, 2008;  Kovařík, 2004; Klimeš, 2008a; Dunovský, 

1969, 1981; Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997; Ptáček a kol., 2011 atd.),  osobností 

náhradních rodičů a jejich vnitřní motivací (Klimeš, 2002, 2008a), identitou dítěte 

(Matějček, 1992; Kovařík, 2004; Klimeš, 2008a), identitou náhradních rodičů (Matějček, 

1986, 1999), resiliencí rodiny a jejím fungováním (Sobotková, 2003) nebo úspěšností 

náhradní rodinné péče (Průšová, 2009). Významná je otázka romských dětí vyrůstajících 

v náhradních rodinách (Frantíková, 2008; Vančáková, 2008) a nově zdravotně 

postižených dětí v náhradních rodinách (Vágnerová, 2011).

Podobná interdisciplinární témata se objevují v zahraniční literatuře a výzkumech. Jako 

zásadní, a přesto  u nás méně frekventovaná, se objevují témata jako mezikulturní adopce 

(Schoolerová, 2002; Samuels, 2009; Andresen, 1992), vzdělávání dětí v náhradních 

rodinách (Choice et al., 2001; Martin, Jackson, 2002; Pecora, Kessler, Williams, 2005; 

Finkelstein, Wamsley, Miranda, 2002; Vinnerljung, Öman, Gunnarson, 2005; Andresen, 

1992), výchova dětí (Schoolerová, 2002; Archerová, 2001), otázky poruch chování (Zima 

et al., 2000) dlouhodobé výsledky adopčních studií a psychologická rizika osvojení 

(Brodzinsky, 1993;  Dumaret et al., 1997), kvalita a úspěšnost  náhradní péče (Buehler et 

al., 2006). V posledních letech sem patří studie prokazující vliv deprivace na vývoj mozku 

dítěte (srov. Chugani et al., 2001), také zahraniční adopční studie dětí vychovávaných 

v náhradní výchově (O´Connor, Rutter 2000; Zeahah, Nelson, Fox, 2003; více také 

Koukolík, Drtilová, 2001). Snad nejznámější studie adoptovaných dětí jsou Mednickovy 

adopční studie zkoumající dědičnost kriminálního chování (Mednick in Matoušek, 

Kroftová, 1998). Výzkumy problematiky náhradní rodinné péče bývají ve výzkumech úzce 

propojeny s tématy ústavní výchovy (např. Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997). 

Provedené výzkumy sledují podobné téma, ale odlišnou metodou, z jiné perspektivy a 

v odlišném rozsahu a hloubce (podrobné kasuistiky několika málo případů Koluchové 

versus Mednickovy studie kriminálního chování u tisíců osob).  Jde jak o kvalitativní tak 

kvantitativní studie. Navíc zde působí historický kontext zkoumání. Výsledky jsou pak 
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poplatné době a úrovni poznání jednotlivých disciplín. Objevuje se také faktor času, 

popřípadě věku dítěte. Ve výše uvedených studiích se sledují  především děti a mládež, 

existují také studie dospělých, kteří prošli náhradní rodinnou péčí (Dumaret et al., 1997; 

Martin, Jackson, 2002). Z hlediska časového faktoru zkoumání bychom mohli dělit 

jednotlivé studie rovněž na retrospektivní, katamnestické (anterospektivní), kasuistické,  

longitudinální a další (srov. Langmeier, Matějček, 1968).  

Dalo by se říci, že v  množství studií, které se zabývají náhradní rodinou péčí, popřípadě 

příbuznými tématy, je obtížné se orientovat. Důvodem nejsou ani tak výsledky studií, (ty 

mohou být i protichůdně), ale spíše rozdílné metody zkoumání, které nebývají 

porovnatelné. Protože je tematika náhradní rodinné péče úzce propojena s problematikou 

dítěte v ohrožení, a ta je v různých zemích pojímána odlišně, neexistuje dostatečné 

množství srovnatelných dat.6 Chybí jednotná, alespoň evropská definice typů náhradní 

péče a jejich jasná terminologie, což je kritizováno také v poslední studii z Eurochild 

(Children in Alrenative Care, 2010). Setkáváme se tak v jedné problematice s různými 

pojmy. Můžeme hovořit o dětech v péči children in care, dětech v alternativní péči 

children in alternative care nebo dětech v institucionální péči children in institutions. 

Užívá se také názvu out-of-home child care nebo child in public care. Děti v pěstounské 

péči jsou řazeny v různých zprávách a v různých zemích pod různé zastřešující pojmy. 

Často se nachází ve statistikách s dětmi v institucích.7

                                                
6 Ačkoli se o to snaží např. větší mezinárodní studie Children in Alternative Care z roku 2009, která sleduje 
situaci ve 30 evropských zemích nebo publikace OSN z roku 2009 Child Adoption: Trends and Policies.
7 Děti v ohrožení bývají v některých západních zemích svěřovány oprávněným úřadům (Francie, Velká 
Británie) nikoli přímo pěstounům, jak je tomu při soudním rozhodnutí u nás. Děti pak úřad svěřuje                
na základě smlouvy přímo pěstounům, kteří jsou profesionálními zaměstnanci úřadů (Bubleová, Kovařík, 
Pazlarová, 2002). Proto bývají i děti v pěstounské péči ve statistikách ohrožených dětí spolu s dětmi 
v institucionální péči. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Ve své práci využívám především dvě teoretické perspektivy. První je teorie uspokojování 

potřeb, která představuje tradiční pohled na rodinu i zvolenou problematiku disertační 

práce. Rodina, potažmo náhradní rodina, je považována za základní jednotku společnosti. 

Nemůže však fungovat izolovaně od svého okolí. Rodiny, jejich postavení, fungování  

nebo hodnoty jsou ovlivňovány vlivy okolního světa. Působení různých prostředí a jejich 

vzájemné vztahy, spolu s rodinným prostředím, vytvářejí druhý pohled. Nahlížena bude 

z perspektivy sociálně-ekologické teorie. 

3.1. Teorie uspokojování potřeb 

Klasickým představitelem teorie uspokojování potřeb je John Bowlby, který se zabýval 

vztahem mezi rodičem, respektive matkou a dítětem. Tento vztah považoval vzhledem 

k vývoji dítěte za zásadní (Bowlby, 1951, 2010, 2012). Základním pojmem teorie se stal 

attachment – přilnutí, vazba. Vyjadřuje specifickou emocionální vazbu dítěte                  

na primárního pečovatele, který je vnímán jako jedinečný a nezaměnitelný. Primárním 

pečovatelem je matka, náhradní matka nebo jiná stabilní pečující osoba. Zdrojem základní 

důvěry dítěte v sebe a v jiné je včasná reakce rodiče na potřeby dítěte. „Smyslem vazby je 

ochrana a pomoc daleko víc než potrava…“ (Koukolík, Drtilová, 2001, s. 115). 

V raných fázích potřebuje dítě srozumitelnost a jasnost odpovědí od rodiče a jeho 

dosažitelnost. Pokud na potřeby dítěte nikdo neodpovídá nebo odpovídá neadekvátně, 

zažívá dítě stres. Je-li vazba dostatečně pevná, umožňuje dítěti další zvídavost, 

odpoutávání se, exploraci. Jakmile je dítě v bezpečí, může začít zkoumat okolí (Šulová, 

2011). Ainsworthová svými pokusy s dvanáctiměsíčními dětmi, které jsou na tři minuty 

opuštěny svými rodiči,  zjistila, že existují různé druhy vazeb. V 65% případů existuje 

mezi matkou a dítětem vazba jistá, bezpečná. V ostatních případech jde o vazbu nejistou. 

Asi 70% matek, které mají nejistou vazbu ke svému dítěti, mělo nejistou vazbu také ke své 

matce (Koukolík, Drtilová, 2001). 

Vytvoření vztahu dítěte s rodičem a schopnost péči vyhledávat a péči a zájem poskytovat 

je nezbytné pro zdravý vývoj dítěte a jeho mentální rozvoj. Schopnost péče je považována 

za znak lidské přirozenosti (Šulová, 2011). Altruismus v péči o potomstvo má základní 

evoluční význam. V mozku dítěte i matky je funkční soustava, která uchovává jejich 
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vzájemnou blízkost a dosažitelnost. Matka a dítě si v průběhu vývoje vztahu vytvářejí 

v mysli pracovní model svůj i druhého z páru a také způsoby vzájemných interakcí. Citová 

vazba se vyvíjí celý život od nezralé vazby k vazbě zralé. Důležité se jeví zjištění, že 

nejde o vývoj od závislosti k oddělenosti  (Koukolík, Drtilová, 2001). Poslední výzkumy 

pomocí magnetické rezonance zaměřené na vztahy mezi novorozeným dítětem a jeho 

matkou hovoří o tzv. „mateřském mozku“ (Kim et al., 2010; Petr, 2011). Zjistilo se, že      

u matek dochází již po krátkém období po narození dítěte k funkčním změnám v mozku, 

ke zvětšení jeho určitých struktur a anatomické přestavbě nervové tkáně. Spolu 

s hormonálními změnami je tak matka motivována k péči o novorozence. Čím pozitivnější 

byl vztah matky a dítěte, tím jasnější bylo zvětšení těchto struktur mozku. Současné bádání 

se zaměřuje rovněž na otázku, zda může existovat „mateřský mozek“ u náhradních matek, 

výsledky zmíněných autorů však zatím nejsou známy. 

Vzájemným uspokojováním potřeb mezi rodičem a dítětem  se u nás dlouhodobě věnoval 

především Langmeier a Matějček, následováni dalšími odborníky (Langmeier, Matějček, 

1968; Matějček, 1986; Matějček, 1992; Matějček a kol., 2002; Koluchová, 1987; Kovařík, 

2004 atd.). Langmeier a Matějček (1968) stanovili základní psychické potřeby ve vztahu 

rodič a dítě, za které jsou považovány:

1) Potřeba stimulace 

Dítě potřebuje zásobovat náležitými podněty. Podněty by měly být v náležitém 

množství, kvalitě a proměnlivosti (Matějček a kol., 2002). Měly by být přizpůsobeny 

věku dítěte a jeho rozpoložení. Rodiče by měli stimulovat dítě, aby vývojově 

postupovalo k vyšším typům reakcí v souvislosti se  zónu proximálního vývoje 

Vygotského. Také dítě přináší nespočet podnětů svým rodičům.8 Sociální zkušenosti 

                                                
8

Výzkumem rodičovského chování a jeho biologickou podmíněností se zabývali například Ditrichová, 
Papoušek, Paul (2004).
Přínosem jsou také nejnovější výzkumy Spira, o kterých píše Zeman (2009). Spiro se zabýval rodičovským 
chováním a jeho přirozeností. Výjimečnost zmíněných výzkumů je v jejich délce. Probíhaly 54 let a 
sledovaly rodičovské chování a jeho vliv na generaci dětí vyrůstajících ve specifických podmínkách 
izraelských kibuců. Děti zde byly vychovávány profesionálními vychovatelkami již od jednoho roku, 
využívaly denně tzv. hodiny lásky, kontakt s rodiči byl omezený. Programově byly vedeny ke stírání 
mezipohlavních rozdílů, cílem bylo vychovat „nového člověka“, který preferuje zájem kolektivu nad osobní 
vztahy. Generace takto vychovaných žen si ale v dospělosti vymohla návrat k osobnímu přístupu k výchově 
dětí a navrátila se k tradičnímu vzoru rodičovství. Zajímavé je, že také babičky, to znamená matky, které své 
dcery odevzdávaly do kolektivní výchovy, při výchově svých vnoučat rivalizovaly se svými dcerami             
o vztahy s vnuky (Zeman, 2009).
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dítěte vytváří bazální osobnost, která odráží konkrétní situaci dítěte a s ní související 

emoce (Nakonečný, 1995; Šulová, 2011). 

2) Potřeba smysluplného světa

Aby se podněty mohly stát poznatky a zkušenostmi, musí být organizovány a utříděny 

(Matějček a kol., 2002). To je hlavní předpoklad učení. Učení se řadí mezi jeden 

z autoregulačních mechanismů. Dochází tak k formování vědomí, chování a osobnosti 

jedince. Učení je spojeno s předchozí zkušeností vlivem transferu, který může být jak 

pozitivní, tak negativní (také například nulový). Při učení dochází k aktivnímu 

vyrovnávání se s životním prostředím. Za základní druhy učení jsou považovány učení 

podmiňováním, učení senzomotorické, učení poznatků, učení metodě řešení problémů 

a sociální učení (Urbanovská, 2006). Denní režim rodiny se především u malých dětí 

odvíjí od potřeb dítěte. Rodiče přizpůsobují prostředí dítěti. Důležitá je ritualizovaná 

stálost, pravidelnost. Dítě může jasně očekávat, jaká aktivita nastává a co to pro něj 

znamená. Dítě vnáší do života rodičů smysl, mají pro co žít, pro koho plánovat. Strach 

o dítě a radost z něj jsou dvě strany jedné mince (srov. Matějček a kol., 2002).  

3) Potřeba životní jistoty

Životní jistotu získává dítě ve vztazích. Nejprve s matkou, postupně s ostatními lidmi. 

Pocit jistoty pomáhá překonat dítěte úzkosti a nejistoty. Pocit bezpečí umožní dítěti 

vyvíjet vlastní cílevědomé aktivity. Bez pocitu jistoty není dítě schopno  zaměřit svou 

pozornost k novým věcem a ztrácí zájem o své aktivity (srov. Langmeier, Matějček, 

1968; Matějček a kol., 2002).

4) Potřeba pozitivní identity

Potřeba souvisí s utvářením sebevědomí dítěte, jeho sebehodnocením a uznáním své 

vlastní společenské hodnoty. Souvisí se sociálními rolemi. „Svou společenskou 

hodnotu si nejvíce uvědomujeme, když nás někdo potřebuje – a dítě nás vskutku 

potřebuje neustále a vydatně! Jeho zásluhou jsme tedy něčím víc, než jsme byli dosud.“ 

(Matějček a kol., 2002, s. 57).

5) Potřeba otevřené budoucnosti

Potřeba otevřené budoucnosti je Matějčkem nazývána také potřebou naděje a životní 

perspektivy. „Její uspokojení dává lidskému životu časové rozpětí, což přeloženo       

do psychologické řeči znamená rozpětí mezi otevřeností a uzavřeností osudu, mezi 
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nadějí a beznadějí, mezi životem a zoufalstvím.“ (Matějček, 1994b, s. 38). Koluchová a 

Sobotková (2004) ji v současnosti považují v náhradní rodinné péči jako potřebu 

nejvyšší. Byla do konceptu čtyř předchozích potřeb doplněna až později. Vyjadřuje 

časovost vztahů a prožívání osobního běhu života, propojení minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti. Rodina je společenstvím, v němž jsou všichni angažováni na společné 

budoucnosti. Všichni se na něco těší, plánují, budují. Každý počítá s druhým členem 

rodiny jako součástí svého života. Děti, které vyrůstají v ústavech bez stálého kontaktu 

s rodiči, tuto potřebu nemají naplněnu, nemají se na co těšit, s kým plánovat. Ztrácí 

smysl své budoucnosti (Matějček a kol., 2002).

3.1.1. Psychická deprivace

V případě, že nejsou naplňovány psychické potřeby dítěte, dochází ke vzniku psychické 

deprivace. „Psychická deprivace je psychický stav vzniklý následkem takových životních 

situací, kdy subjektu není dána příležitost uspokojovat některé základní psychické potřeby 

v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu.“ (Matějček, 1992, s. 115). Psychický stav je 

Matějčkem pojímán jako trvalejší, nikoli neměnná charakteristika jedince, který neměl 

možnost rozvinout a uplatnit své základní psychické potřeby v rámci svého životního 

prostředí (tamtéž, s. 115). Většinou je psychická deprivace spojena s ústavní výchovou, 

také v rodinném prostředí může být rozvinuta. Chování dítěte může vykazovat odchylky. 

Projevuje se například sociální hyperaktivitou, sociální provokací či jako útlumový typ 

chování. Existuje také skupina dětí, na které deprivační prostředí nemá vliv. Teorie 

psychické deprivace se u nás rozvíjela od 60. let 20. století především zásluhou 

Langmeiera a Matějčka (1968). Nepopiratelné je, že v případě nápravy deprivačního 

působení hraje podstatnou úlohu věk dítěte a doba, po kterou je vystaveno deprivačnímu 

působení. Záleží také na konkrétním prostředí, které na dítě v průběhu dosavadního života 

působilo. Důležité jsou vrozené dispozice a odolnost nervové soustavy. Variabilita 

individuálních zkušeností dětí je značná a není v podstatě jednoznačně postižitelná 

zkoumáním. Důsledky deprivačního působení se budou u každého dítěte odlišovat.9

                                                
9

Je zapotřebí zdůraznit, že podmínky v ústavní výchově se za posledních dvacet let značně modernizovaly, 
zlidštily, klesly počty dětí v jednotlivých skupinách na jednoho vychovatele, prostředí je podnětnější, 
v ústavech je pociťována větší demokratizace. Míra deprivace nedosahuje zdaleka takových účinků jako 
v předchozím období. Psychické potřeby dětí však stále nejsou a nemohou být v ústavním prostředí 
dostatečně saturovány.
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Ve vývoji dítěte se jako nejzávažnější posuzuje ochuzení dítěte o některé z psychických 

potřeb, které nejsou uspokojovány v raných fázích vývoje dítěte, to znamená do jeho tří let. 

Týká se to především dětí, které strávily své první roky života v ústavním zařízení. Dětem 

chybí specifický individuální vztah s pečující osobou, převážně matkou (O´Connor a 

Rutter, 2000) a vazbové chování. Pro další emoční, sociální a kognitivní vývoj jsou 

důležité emoční zkušenosti ve vztahu, dále zájem o dítě ze strany rodičů, jeho stimulace, 

pozitivní interakce a  sycení dítěte podněty. Děti, které nezískaly tuto ranou zkušenost, se 

později mohou projevovat odchylkami v celém spektru svého vývoje, rovněž ve vývoji 

somatickém. 

V současnosti se ukazují jako nejzásadnější výsledky v podstatě experimentálního 

unikátního Bukurešťského projektu včasné intervence porovnávající vývoj dětí v raném 

věku v institucionální péči a péči pěstounské (Zeahah, Nelson, Fox, 2003; Sutton, Mannes, 

nedatováno). Závěry ukazují, že děti vychovávané v institucích, mají horší výsledky        

ve vývoji jazyka, tělesného vzrůstu, kognitivním a emocionálním vývoji a ve vývoji 

mozku. To potvrzuje i Nelson (2007 in Ptáček, Kuželová, 2011), jež zjistil, že  ke zlepšení 

kognitivního vývoje dítěte, které prožilo raný vývoj v ústavu, dochází u malých dětí až    

po 42 - 54 měsících pobytu v náhradní rodině. V průběhu života se u dětí mohou objevovat 

problémy v chování, psychiatrická onemocnění (Pecora, Kessler, Williams, 2005) a 

obtížná sociální zařaditelnost člověka (srov. Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997; Chugani 

et al., 2001; Dumaret et al., 1997; Ptáček a kol., 2011). Konkrétně z Ptáčkova výzkumu se 

dovídáme, že průměrně 32 % dětí umístěných u nás v dětských domovech nebo pěstounské 

péči bylo v období raného vývoje umístěno v kojeneckém ústavu. Pobyt v kojeneckém 

ústavu se ukazuje v úzké souvislosti s následným horším vývojem dítěte. U dětí se 

objevuje opožděný psychomotorický vývoj,  dlouhodobé zdravotní obtíže, poruchy 

chování u 32% dětí v pěstounské péči a 30% dětí z dětských domovů. Děti častěji než 

vrstevníci užívají psychiatrickou medikaci a mají větší obtíže se zvládáním školních 

povinností.  

3.2. Sociálně ekologická teorie

Ekologická perspektiva umožňuje nahlédnout na vývoj jedince jak z pohledu vnějších 

podmínek působících na jedince, tak z pohledu jeho vlastních aktivit. Její součástí je tzv. 

ekologický přechod, který přichází tehdy, pokud se mění postavení dané osoby v prostředí 
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vlivem změny role nebo změnou prostředí (Matoušek a kol., 2001). Významným 

představitelem sociálně ekologické teorie (Human Ecology) je Urie Bronfenbrenner. 

Definuje ekologii lidského vývoje jako „…vědecké zkoumání progresivní vzájemné 

akomodace, přizpůsobení, mezi rostoucím organismem a bezprostředními změnami 

prostředí, ve kterém organismus žije, přičemž proces je ovlivněn vztahy mezi těmito 

prostředími a širšími sociálními kontexty, ve kterých se tato prostředí nachází.“ 

(Bronfenbrenner, 1977, s. 514). 

Také rodina může být představena jako ekosystém. Působí na ní okolní prostředí, ovlivňuje 

jednotlivé členy rodiny i subsystémy uvnitř rodiny. Rovněž rodina ovlivňuje jiná  prostředí 

a vytváří s nimi vztahy. Přínosem sociálně ekologické perspektivy je možnost sledovat 

širší vlivy v rámci jednoho zvoleného problému. Nejde jen o popis vztahu a jeho vývoje 

v dyádě a v laboratorních podmínkách,  ale o zachycení procesu vývoje osobnosti v čase a 

v kontextu přirozených širších souvislostí (Bronfenbrenner, 1977). Bronfenbrenner 

rozděluje ekologické prostředí do několika systémů – mikrosystém, mezosystém, 

exosystém a makrosystém. Později přiřadil ještě chronosystém.

 Za mikrosystém (mikroprostředí) jsou označeny aktivity, role a komplex vztahů 

mezi osobou a prostředím. Jedinec je přímým členem mikroprostředí, které je 

charakterizované také fyzickými charakteristikami (Matoušek a kol., 2001).  

Základním mikroprostředím člověka je rodina. Dále pak škola, vrstevníci, 

pracoviště atd. V mikroprostředí se pohybujeme „tváří v tvář“ s druhými. Jednou 

z vlastností mikroprostředí je reciprocita. Je tak možné sledovat vzájemné vlivy 

několika mikroprostředí (Bronfenbrenner, 1977). Například je běžné sledovat jak

rodina ovlivňuje vzdělávání dětí ve škole. Mnohem méně často se zjišťuje, jak 

škola a její prostředí ovlivňují chování dítěte doma, popřípadě jaké další vlivy a  

jiná prostředí ovlivňují chování dítě.  

 Mezosystémem (mezoprosředím) jsou označeny vztahy mezi jednotlivými 

mikroprostředími, jejichž je jedinec členem. Popisuje interakce mezi rodinou, 

školou, vrstevníky, původní rodinou rodičů atd. „Mezosystém je systém 

mikrosystémů.“ (Bronfenbrenner, 1977, s. 515). Z hlediska socializační funkce 

mezoprostředí se ukazuje jako zásadní, že dítě během svého života rozšiřuje počet 

mikroprostředí. Aby toto rozšiřování působilo optimálně, musí existovat 

předpoklad transkontextuálních sociálních vazeb. Tímto způsobem někdo nebo 
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něco z důvěrně známého prostředí přechází spolu s jedincem do prostředí nového. 

Zabraňuje se tak adaptační krizi (Helus, 2007). 

 Exosystém (exoprostředí) je prostředí, které nezahrnuje danou osobu jako svého 

přímého člena, ale to, co se děje v exoprostředí, významně ovlivňuje  dění 

v prostředí, ve kterém je osoba členem. Klasickým exoprostředím je pracoviště 

rodičů, sousedství, masmedia, vládní a samosprávné úřady, distribuce služeb nebo 

neformální sociální sítě rodiny (Bronfenbrenner, 1977). 

 Makrosystém (makroprostředí)  odkazuje na zastřešující institucionální modely 

kultury nebo subkultury, sociální, vzdělávací, právní, ekonomický a politický 

systém.  Působí na mikroprostředí skrze exoprostředí a mezoprostředí 

(Bronfenbrenner, 1977). 

 Chronosystém zdůrazňuje změny v čase, které se týkají vývoje osobnosti, 

časových změn v prostředí i dynamických změn mezi těmito dvěma procesy. 

Nejjednodušší forma chronosystému může pojednávat o životních přechodech. Sem 

patří dva druhy životních přechodů: normativní (vstup do školy, začátek období 

puberty, vstup do zaměstnání, uzavření manželství, odchod do důchodu) a 

nenormativní (smrt, vážné onemocnění v rodině, rozvod, stěhování atd.). Přechody 

jsou součástí života člověka a mohou sloužit jako přímý impuls k vývojové změně. 

Působení může být i nepřímé a to prostřednictvím ovlivňování rodinných procesů

(Bronfenbrenner, 1986, s. 724).

3.3. Sociální a pedagogická dimenze náhradní rodinné 

péče

Náhradní rodinná péče jako téma propojuje především oblast sociální a pedagogickou. To 

představuje výzkumné pole právě sociální pedagogiky. Tradiční vnímání sociální 

pedagogiky je zaměřeno na zdůraznění vlivu prostředí na výchovu jedince. Jejím 

předmětem jsou sociální aspekty výchovy a vývoje osobnosti (Kraus, Poláčková, 2001; 

Kraus, 2008). Sociální pedagogika sleduje jak změny prostředí, tak ohrožující faktory    

pro rozvoj jedince (Kraus, Poláčková, 2001, s. 24).  Inovativní přístupy a nové teorie 

v sociální pedagogice ve střední Evropě se orientují na pomoc prostřednictvím výchovy,  

na prevenci, sociálnost, zdraví a na resocializaci (Bakošová, 2011).
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Dimenze sociální představuje de facto charakteristiku prostředí z pohledu makrosystému. 

Sociální pedagogika upřednostňuje sociální přístup k poznávání osobnosti (Bakošová, 

2011). Sociální dimenze představuje měnící se prostředí, které člověka obklopuje a           

ve kterém probíhá socializace a výchova jedince (Kraus, Poláčková, 2001). Znázorňuje 

celkové společenské klima, stav společnosti, především pak postavení rodiny. Jde o to, 

jaké hodnoty společnost vyznává, jaké postavení má samotné dítě. Společnost utváří 

socializační podmínky, do kterých dítě vrůstá a ve kterých rodiny fungují. Důležité je také  

nastavení legislativy a skutečné možnosti, které náhradní rodinná péče může využít, jak 

může ohroženým dětem pomoci a pro které děti je určena. Roli hraje socioekonomická 

úroveň společnosti, kulturní tradice, tradice v pojetí náhradní výchovy obecně, postupné 

zrychlení života společnosti, důrazu na výkon, efektivitu a užitečnost veškerého konání. 

V posledních letech se jako nosný jeví probíhající proces transformace péče o ohrožené 

děti (srov. Národní akční plán transformace, 2009). 

Pedagogická dimenze aplikovaná na téma náhradních rodin si klade otázku, jak 

pedagogickými prostředky prosazovat a realizovat společenské nároky, cíle, požadavky, 

jak minimalizovat zmíněné rozpory ve společenských podmínkách. Sociální pedagogika 

ovlivňuje socializační teorie, pojednává o pedagogizaci prostředí a působí tam, kde běžné 

pedagogické postupy nefungují. Je založena spíše na nepřímém výchovném působení. 

Ovlivňuje tak  životní situaci jedince, rodiny, rozvíjí identitu člověka a jeho potencionalitu 

(srov. Kraus, Poláčková, 2001).  Bakošová (2011) zdůrazňuje využití pozitivních vzorů   

ve výchově,  orientaci na širokou populaci a emancipační výchovu. Pedagogickou dimenzi 

tak představuje především výchova dítěte jako součást socializace.  

Je možné si všimnout, že již pojmenování náhradní rodinné péče vyjadřuje sociálně-

pedagogickou charakteristiku této instituce. Tři slova v názvu tvoří tři determinanty 

pohledu na problematiku. Péče je v názvu uvedena na posledním místě, je však zásadní. 

Pokud se hovoří o ústavním životě, označuje se tradičně pojmem ústavní výchova, pokud  

o rodinném umístění, používá se pojem péče. Jde tedy o péči nebo o výchovu? 

Výchova je definována jako „…proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem 

dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji… její účinnost je závislá na míře interiorizace 

výchovných vlivů vychovávaným jedincem.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, s. 25).   

Naproti tomu péče je změřena na uspokojování základních životních potřeb jedince, je 
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chápána jako zabezpečení jedince. Výchova představuje rozvíjení jedince, zdůrazňuje jeho 

kvalitativní posun (Škoviera, 2007). 

Pojem náhradní je obecně chápán jako rezervní. Z pojmů výchova a péče, může být 

náhradní jen péče. Péče je jednostranná činnost, postrádá vzájemnost. Pečovatel pečuje      

o svěřeného jedince, nikdy tomu není naopak. Při výchově však vzniká mezi dítětem a 

vychovatelem vztah. Vztahy nejsou náhradní. „Rozvíjení psychických vlastností, funkcí a 

procesů nemůže být náhradní. Náhradní (v protikladu k přirozenému) může být jen 

prostředí, ve kterém dítě vychováváme.“ (Škoviera, 2007, s. 27).

Rodina, rodinné prostředí poskytuje domov, primární socializaci. Prostředí je 

Wroczynskim (in Kraus, 2008, s. 67) definováno jako „…systém podnětů, který 

spoluvytváří strukturu obklopující jedince a vyvolává psychické reakce.“ Kraus (2008) 

uvádí různé typologie prostředí podle obsahu, podnětnosti a kvality podnětů. Rodinné 

prostředí má dvě významné stránky, materiální a sociálně-psychickou. Materiální stránka 

rodinného prostředí zahrnuje vybavení domácnosti, její prostorové uspořádání, finanční 

situaci rodiny, zaměstnanost atd. Z našeho pohledu významnější bude sociálně-psychická 

stránka rodinného prostředí, kterou tvoří členové rodiny a vztahy mezi nimi, rodinné 

klima, styl výchovy, rodinné hodnoty, komunikace, způsob trávení volného času atd. 

Působení rodinného prostředí je založeno na přirozenosti a lásce. 

Při rozkrytí významů jednotlivých slov náhradní rodinné péče pak jejím propojením 

vzniká poněkud paradoxní pojmenování. Z pohledu pedagogických věd by mohla být  

vhodnějším názvem spíše výchova v náhradní rodině.  Používání tradičního pojmenování 

souvisí s historickým chápáním instituce náhradní rodiny a důrazem na její pečovatelskou 

funkci. 

3.3.1. Prevence a kompenzace v náhradní rodinné péči 

Náhradní rodinná péče je založena na dvou pilířích – prevenci a  kompenzaci. Samotné 

prostředí rodiny působí kompenzačně. Jeho úkolem je výchovné působení v oblasti 

uspokojování potřeb dítěte. V ideálním případě kompenzuje nedostatky předchozího 

prostředí, pomáhá neutralizovat dosavadní životní podmínky a dává podněty k tvorbě 

zdravých vztahů. Kompenzovat znamená eliminovat a vyrovnávat toxické vlivy                
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ze sociálního prostředí a vyrovnávat znevýhodnění. Bakošová (2011) vidí v kompenzaci 

nahrazování nedostatků, které v prostředí utváření osobnosti chybí. 

Rodina poskytuje své prostředí intimní, materiální i sociálně psychické, i se všemi svými 

členy jako životní prostor pro ohrožené dítě. Náhradní rodiče kompenzují ztrátu rodičů. 

Tím, že je dítě přemístěno do kompenzačního prostředí, působí současně také preventivní 

funkce náhradní rodinné péče. Vzhledem k původní rodině jde o prevenci sekundární nebo 

terciární. Zabraňuje nežádoucímu vývoji dítěte a zajišťuje, třeba i dočasně, vhodnější 

rodinné prostředí. Jako prevence působí prosociální výchova a výchova k sebevědomí. 

Mluví se o změně prostředí pro dítě, které by mělo být vždy kvalitativně vyšší                

než prostředí předchozí. Zajištění takového prostředí ale není snadné a vyžaduje nutné 

předpoklady.

3.4. Vývojový pohled na řešení problematiky 

Náhradní rodinná péče není neměnná instituce, ale vyvíjí se v čase a v různých 

geografických prostředích odlišně. Její historie a pojetí je ovlivněna pohledem na samotné 

dítě a historickým chápáním péče o opuštěné děti.   Již od počátku existuje rozlišení dvou 

základních forem náhradní rodinné péče – osvojení a pěstounské péče. O historii podrobně 

pojednává například  Langmeier, Matějček (1968), Radvanová, Koluchová, Dunovský 

(1980), Bubleová (2007a) nebo Bubleová a kol. (2011c) atd.  

3.4.1. Historie náhradní rodinné péče do II. světové války

Osvojení bylo tradičně užíváno od starověkých dob jako institut, který zajišťoval 

pokračování rodu, zajištění a předání rodinného majetku u bezdětných manželství. Jedny 

z nejstarších právních zmínek o osvojení pochází z babylonského Chammurabiho zákoníku 

(Child Adoption, 2009). Adopce znamenalo spíše „vyvolit“. Noví adoptivní rodiče si 

vyvolili čili vybrali svého budoucího potomka většinou z řady opuštěných dětí. Děti byly 

různě odkládány na veřejných místech, ve starověkém Římě např. do košů nebo hliněných 

nádob, později do nádob umístěných přímo v kostelech (Langmeier, Matějček, 1968). 

Odkládaly se především děti nemanželské, postižené, předčasně narozené a děti, které 

nemohla rodina uživit. 
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Naproti tomu pěstounství se historicky chápe jako tradiční instituce kojných,  které se už 

v Římě shromažďovaly pod sloupořadím Columna Lactaria. Byla to instituce placená,  

hojně využívaná a většinou vážená.  V období středověku a renesance, patřily kojné 

k běžné praxi bohatých rodin. Svěřovaly své děti kojným na venkově a domů se děti 

vracely, pokud  přežily, až po několika letech. Instituce kojných, jmenovaných pak jako 

pěstounky,  se objevuje až do poloviny 19. století (Matějček a kol., 1999).  J. A. 

Komenský ve spise  Informatorium školy mateřské z roku 1632, kritizuje tehdejší svévolné 

a zbytečné odkládání dětí ke kojným a chůvám, považuje to za nepřirozené a škodící jak 

dítěti tak matce (Komenský, rok vydání 1858, s. 24-35). Zároveň zdůrazňuje tehdejší 

názor, že skrze mléko se dítěti dostává i neblahých ctností a špatných vlastností a že děti 

takto odchované nejsou svým rodičům v chování podobné.10

Ve spise O sirobě se Komenský věnuje jinému tématu, a to osiřelým dětem. Už tehdy 

předkládá „rodinné řešení“ situace osiřelých dětí, které by měly mít své ochránce. 

Konkrétně zmiňuje pěstounství nebo poručnictví. Zároveň upozorňuje na to, že by rodiče 

neměli děti rozmazlovat a raději by měli myslet na jejich budoucnost. V případě osiření 

doporučuje věnovat rodičovský majetek na vzdělání dětí. V osiření spatřuje pro některé 

děti jistou příležitost. Vidí smrt rodičů dítěti k užitku, jsou totiž i  rodiče „leniví“               

s  „hovadnou láskou“ (Komenský, 1978).

Nelze popisovat vývoj osvojení a pěstounské péče bez souvislostí s péčí ústavní.            

Na českém území byl prvním ústavem Vlašský špitál v Praze (1575). Pražský nalezinec 

založený roku 1789 byl určen pro nemanželské děti narozené v zemské porodnici a byl 

přechodným útulkem  pro děti, které byly následně umísťovány do pěstounské péče nebo 

posílány zpět ke svým matkám. Těm pak byla vyplácena malá podpora. Bohužel, celkově 

byly v evropských nalezincích hygienicko-epidemiologické podmínky  a úmrtnost dětí až 

do první třetiny 19. století tristní, hovoří se o 70% až 90% úmrtnosti. V této době  

připadalo v evropských městech na sto porodů až čtvrtina dětí, které končily v nalezinci (!) 

(srov. Langmeier, Matějček, 1968). 

Pod vlivem J. J. Rousseaua dochází v pedagogice k novým myšlenkovým proudům a 

pomalu se mění i podmínky života opuštěných dětí.  Konec 18. století se již vyznačuje 

                                                
10

Nabízí se vysvětlení, které  racionálně vysvětluje situaci dětí pohledem teorie psychické deprivace, jak ji 
předložil Matějček a kol. (1999). Pravděpodobně totiž byly děti u kojných mnohem více zanedbávány, jejich 
zkušenost se střídáním prostředí byla traumatizující a  děti se svým  rodičům odcizily dlouhodobým pobytem 
v cizím prostředí. 
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názory, že dítě by mělo být  vychováváno v rodině, nikoli v ústavu.  Dokládají  to i tehdejší 

veřejné aktivity. V roce 1770 byl v Hamburku vypsán veřejný konkurz Společností umění 

a řemesel k řešení následujícího problému: „Má-li se dát přednost vychovávání sirotků 

v ústavech nebo za plat v rodinách.“ (Langmeier, Matějček, 1963, s. 75).  V mnohém toto 

zadání připomíná dnešní veřejnou diskusi o nejvhodnějším způsobu péče o ohrožené děti  

u nás. 

V 18. století ovlivnil výrazně podobu systému péče o opuštěné děti švýcarský pedagog     

J. H. Pestalozzi. Odmítl tehdy fungující systém ústavní péče ve velkých zařízeních. 

Preferuje rodinnou výchovu založenou na vztahu k dítěti a lásce a dává přednost 

umísťování dětí do náhradních rodin. Jeho pokusy o novou péči ztroskotávaly kvůli 

nedostatku financí. Pestalozzi pomohl proměnit tehdejší názor, že bída dítěte je důsledkem 

viny jeho rodičů. Pestalozziho učení ovlivnilo především situaci ve Francii, kde bylo 

v roce 1804 zavedeno osvojení a pěstounská péče v rámci Code civil. Tak bývaly děti 

v ústavu jen krátký čas a rychle odcházely k placeným pěstounům. Odtud se opět po nějaké 

době navracely do sirotčinců  nebo někam na práci. Pro opuštěné děti tehdy fungoval 

systém nalezinec – pěstounská péče – sirotčinec. Ten byl zaveden i u nás za Marie 

Terezie a Josefa II. (Radvanová, Koluchová, Dunovský, 1980).

V roce 1862 začal v Čechách působit zákon, který péči o opuštěné, odložené nebo osiřelé  

děti převedl na obce. Na něj pak navazuje chudinský zákon z roku 1868. Stanovuje právo 

na veřejnou pomoc a péči  pro potřebné osoby, rovněž děti. Okresy měly povinnost 

zřizovat a vydržovat okresní sirotčince a jiné sociální ústavy. Zemský výbor v Čechách, 

který se staral o opuštěné děti, zřídil  v roce 1902 důležitou instituci Zemského  sirotčího 

fondu, z něhož se platily příplatky pro rodiny, které se ujaly opuštěných dětí.  Příplatek byl 

tehdy stanoven na 8 až 12 korun měsíčně. O dva roky později začínají vznikat dobrovolné 

organizace, tzv. Okresní komise pro péči o mládež, které rozdělují peníze ze sirotčích 

fondů a pečují a opuštěné děti. Okresní komise se stávaly prvotním a zásadním pilířem 

v nově vznikajícím systému péče o opuštěné a osiřelé děti na počátku 20. století. Ten 

podporovali především pedagogové a  lékaři, tvořila se nová teoretická základna v podobě 

vznikajících ústavů a sdružení: Sdružení pro výzkum dítěte (1910), Spolek pro péči           

o hluchoněmé v království českém (1914),  Ochrana matek a kojenců (1915), Učňovský 

útulek na Malé Straně (1915) atd. (Bubleová, 2007a).  
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Systém péče v nově vzniklém Československu navázal na systém rakousko-uherský, 

došlo k dílčím změnám. V roce 1921 vychází zákon o ochraně dětí v cizí péči a dětí 

nemanželských. Systém péče o dítě prováděl stát, země, okresy, obce, ale  i církevní nebo 

soukromé subjekty. Jako nejrozšířenější formu péče o dítě stanovil pěstounskou péči

(Bubleová a kol., 2011c). Za nejvhodnější formu péče o opuštěné dítě byla tehdy 

považována adopce. Ústavní pobyt dítěte v dětském domově byl tehdy chápán jako 

přechodný a krátkodobý. Do domovů přicházely většinou děti nemanželské, zanedbané, 

týrané nebo zneužívané.  Již tehdy se kladl důraz na rodinnou výchovu a byl znám 

negativní vliv života v ústavu na rozvoj jedince. Dětské domovy byly koncipovány jako 

rodinné, s maximálním počtem 20 dětí.  V tom  dodnes zůstávají moderním příkladem péče 

o děti. Pěstounské péče se dělily do různých kategorií. Například pěstounská péče 

nalezenecká, kdy dítě odcházelo z nalezince do pěstounské rodiny a odtud se v 10 či 16 

letech opět vracelo do ústavu. Výběr pěstounů a kontrolu měl na starosti ústav. Dalším 

typem byla pěstounská péče vytvářená pod Okresními péčemi o mládež. Původně byli 

pěstouni vybírání podle toho, kdo z nich nepožadoval finanční odměnu, popřípadě jen 

minimální. Okresní péče o dítě v roce 1932 zajišťovaly 15 549 dětem náhradní 

pěstounskou péči zdarma nebo za úplatu. Děti mohly vyrůstat i v tzv. pěstounské péči

v rodinných koloniích.  V roce 1937 jich bylo u nás celkem 24 (více Bubleová, 2007a).

3.4.2. Historie  náhradní rodinné péče po II. světové válce

Propracovaný systém náhradní výchovy za první republiky, teoretické základy  na bázi 

pedologie a  praktická aplikace různých přístupů se naštěstí projevila jako spojnice mezi 

dobrou  a špatnou praxí, která přišla po roce 1948. Veřejně proklamovaný odklon             

od rodinného modelu péče a nastupující preference života v ústavu v rámci kolektivní 

výchovy přinesly prudké změny v celkovém pojetí náhradní rodinné péče. Veškeré 

instituce, které se osvědčily v dřívějších letech v systému péče o dítě byly zrušeny nebo 

zestátněny.  

Jedinou formou výchovy dítěte v náhradní rodině zůstalo osvojení. Pěstounská péče byla 

v roce 1950 náhle zrušena. Dunovský (1993) popisuje situaci a udává, že tehdy žilo 

v pěstounské péči 6 533 dětí. Většina z nich musela odejít do rychle budovaných velkých 

dětských domovů, některé děti byly naštěstí svými pěstouny adoptovány. Dětské domovy 

byly direktivně rozděleny dle věku dětí. Rezortní roztříštěnost se projevila ve špatné 
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spolupráci a ideové nejednotnosti systému, který trvá ve své podstatě dodnes. 

Rigidním systémem dětských domovů a jiných ústavů byly zpřetrhány také případné 

sourozenecké vztahy mezi dětmi. Děti procházely několika ústavními zařízeními v průběhu 

svého života a neměly jinou možnost než život v ústavu, pokud nebyly adoptovány. 

Dnešním pohledem lze vzniklou situaci hodnotit jako pedagogický experiment s mnoha 

negativními důsledky, o kterých bude řeč dále.  K podobným změnám docházelo také 

v ostatních socialistických státech. 

Po druhé světové válce se na základě válečných zkušeností s množstvím strádajících dětí 

začíná prosazovat nová definice zdraví vyhlášená Světovou zdravotnickou organizací 

(1946) jako „stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost 

nemoci nebo vady“.11 Definice je podporována také novými výzkumy, teoriemi  a přístupy 

v péči o dítě, které mají zásadní vliv na změnu systémů ve všech rozvinutých zemích.  Jde 

především o práce Bowlbyho a jeho teorii vazby, která vedla kromě teorie psychické 

deprivace k prosazování komplexní péče o dítě, zejména o její sociální složku  (Dunovský, 

1993). Významné jsou také tehdejší práce Ainsworthové, v USA Goldfarba, Spitze.  

Bowlbyho monografie Maternal care and mental health z roku 1951,  vypracovaná právě 

pro Světovou zdravotnickou organizaci, zformulovala následující zásadu: „Převládá názor, 

že pro duševní zdraví je nezbytné, aby kojenec a později malé dítě prožívalo vřelý, intimní 

a nepřerušovaný vztah s matkou (nebo s její trvalou náhradou), v němž oba nacházejí 

uspokojení a radost.“ (Bowlby, 2010, s. 9). 

V průběhu 60. let ovlivnily celkový vývoj náhradní rodinné péče v Československu 

výzkumy a nové poznatky Langmeiera, Matějčka, Dunovského, Kocha, Koluchové.   

K vytvoření pražské školy psychické deprivace přispělo i předchozí zrušení pěstounské 

péče. Výzkumy dětí, které dlouhodobě vyrůstaly  v ústavním prostředí, prokázaly 

odlišnosti v jejich vývoji. Bowlby i Langmeier s Matějčkem zdůraznili význam 

uspokojování jak biologických tak psychických potřeb v rámci zdravého vývoje dítěte. 

Zároveň začali upozorňovat na nevhodné, uniformní a nepodnětné prostředí v ústavech

stejně jako na to  tehdy poukazovali  samotní dětští lékaři (srov. Langmeier, Matějček, 

1968).

                                                
11 Definice zdraví je uvedena v Preambuli Ústavy Světové zdravotnické organizace, přijaté Mezinárodní 
zdravotnickou konferencí v New Yorku, 1946, vstoupila v platnost dne 7. dubna 1948.
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V roce 1958 byl u nás přijat Zákon č. 15, o osvojení, který zavádí možnost osvojení   

bez souhlasu rodičů, pokud neprojevovali o dítě, které bylo umístěno v ústavu,  dvouletý 

zájem (Dunovský, 1993).  Postupným výsledkem výzkumných snah i podpory veřejnosti 

se stalo  přijetí dodnes platného Zákona o rodině v roce 1963. Ten zdůraznil přednost 

rodinné péče před výchovou ústavní. Odborně se začalo rozvíjet osvojení (např. Vodák, 

1967), došlo i k právním úpravám. Doba nezájmu o dítě ze strany rodičů se zkrátila          

na jeden rok. Vznikla možnost svěřit dítě do péče jiných osob než rodičů, čímž byly 

položeny základy pro znovunavrácení instituce pěstounské péče. V souladu                       

se zahraničními trendy se začalo prosazovat zjištění o nenahraditelnosti rodiny, byť 

náhradní, jako jedinečné instituce pro rozvoj dítěte.  

V rámci zmíněných tendencí vypracovali Koch, Langmeier a Matějček   v roce 1965 návrh 

nového systému veřejné péče o děti zbavené rodinného prostředí. Zmíněný návrh byl tehdy 

publikován v časopise Pedagogika (Koch, Langmeier, Matějček, 1965). Bylo zřejmé, že 

pouze dvě fungující formy - osvojení nebo ústavní výchova, tvoří neúplný obraz péče        

o opuštěné dítě. Mnoho dětí neodpovídalo adopčním kritériím a tak jedinou možností 

zůstával stále ústav. Dunovský si všímá sociálního postavení dětí vychovávaných             

od nejútlejšího dětství v dětském domově a informuje o tom odbornou veřejnost rovněž 

v Pedagogice (Dunovský, 1969, s. 189-205).

Za iniciátora nové podoby náhradní rodinné péče v Československu je považován doc. 

MUDr. Antonín Mores, ředitel kojeneckého ústavu v Olomouci, který v letech 1967 –

1973 přispěl ke zkušební formě pěstounské péče v olomouckém okrese. Bylo sledováno 

dvacet dětí, které pobývaly v náhradních rodinách pod dohledem pracovníků ministerstva 

práce a sociálních věcí. Jejich návštěvy v rodinách a ověřování účinnosti uvedené formy 

péče o dítě vedly k vytvoření nového Zákona o pěstounské péči č. 50, v roce 1973.  V té 

době se také začínají objevovat první vesničky SOS (Doubí, Chvalčov) jako jedna 

z možností péče o více dětí v rámci rodinného modelu pěstounské péče pouze s matkou –

pěstounkou. Vznikají také inovativní rodinné alternativy dětských domovů v Rumburku 

nebo Kašperských horách (Dunovský, 1993). Začaly se  rozvíjet krajské poradny             

pro náhradní výchovnou péči (Kolín, 1969), (Bubleová, 2007a).

Matějček publikuje v časopise Psychológia a patopsychológia dieťata stať o nových 

formách náhradní rodinné péče o dítě (Matějček, 1972). Další dlouhodobá sledování 

vývoje dětí, které přišly z ústavů do náhradní rodinné péče, přinesla nové poznatky            
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o pozitivním a reparabilním vlivu rodiny, dodatečném saturování psychických potřeb dítěte 

a jejich  resocializace (např.  Koluchová, 1987). S rozvojem pěstounské péče, na kterou se 

čekalo plných 23 let, vycházejí v 70. letech další publikace metodické, např.                       

o  pěstounské péči, problémech psychického vývoje osobnosti nebo o odborných službách 

v náhradní rodinné péči (MPSV, Akademie věd). Také Radvanová, Koluchová a Dunovský 

přispívají k rozšíření odborné báze dané problematiky a širšímu povědomí v publikaci 

Výchova dětí v náhradní rodinné péči (1980).  

Ústavní výchova je podpořena pedagogickým úsilím vychovatelů, kteří jsou také 

pedagogicky vzděláváni. Je stále považována za odbornou a profesionálně vedenou 

výchovu. Umístění ohrožených dětí do ústavů je tradičně chápáno jako vhodné řešení, 

ačkoli jsme došli jako stát mezi socialistickými zeměmi nejdále v aplikaci poznatků            

o psychické deprivaci12 (Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997). Naproti tomu náhradní 

rodičovství je pojímáno jako laická dobrovolná činnost s minimální podporou. Náhradní 

rodiny jsou spíše uzavřené instituce.  Stále existuje snaha o zatajení původu osvojeného 

dítěte adoptivními rodiči, i když jsou deklarovány důvody, které preferují pravdu             

ve výchově. 

Od konce 70. let 20. století začínají probíhat odborné celosvětové konference o náhradní 

rodinné péči v Olomouci pod vedením prof. Koluchové (1979 – 1999).  Do diskuse se 

zapojují noví badatelé,  například svým ojedinělým rozsáhlejším výzkumem o cikánských 

dětech v náhradní rodinné péči (Svobodová, Kovařík, Niederle, 1981). Dunovský rozšiřuje 

pohled na náhradní rodinnou péči z hlediska dětského lékaře v odborném časopise 

Československá pediatrie (1981), Matějček (1982) vydává publikaci Co řekneme 

osvojenému dítěti.

3.4.3. Současný stav řešení problematiky náhradní rodinné péče

Období od počátku 90. let 20. století do dnešních dnů můžeme v oblasti náhradní rodinné 

péče  charakterizovat několika zásadními proměnami. Největší změny a trendy jsou 

ovlivněny demokratizací naší společnosti. Přijetí Úmluvy o právech dítěte v roce 1989 se 

stalo zásadním mezníkem na poli sociálně-právní ochrany dítěte. Velice dobré fungování 
                                                
12 Například v Rusku se diskuse o užití náhradní rodinné péče objevila až v 80. letech 20. století a situace 
v přeplněných rumunských kojeneckých ústavech na přelomu 80. a 90. let 20. století připomínala naše 
zkušenosti z ústavů v období padesátých let. Navíc v Rumunsku byly v dětských domovech děti HIV 
pozitivní a celková úroveň péče byla velmi nízká (Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997).
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systému před druhou světovou válkou a moderní pohled do zahraničí se staly vzorem     

pro nové snahy (Bubleová, 2007b). Rezortní roztříštěnost však stále přetrvává a 

znemožňuje realizaci systémové modernizace. 

Od 90. let vzniká několik významných občanských sdružení aktivně pracujících na poli 

náhradní rodinné péče. Byla zveřejněna zásadní longitudinální studie Pozdní  následky 

psychické deprivace a subdeprivace (Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997). Sleduje dospělé 

vyrůstající v ústavní péči, pěstounské péči, vesničkách SOS a děti nechtěné. Ukazuje 

konkrétní následky v oblasti sociálního zařazení jedinců. V nakladatelství Portál vyšla 

publikace Náhradní rodinná péče, která je dnes považována za „učebnici“ v dané 

problematice (Matějček a kol., 1999). O tři roky později na ni navazuje kniha Osvojení a 

pěstounská péče (Matějček a kol., 2002). Středisko náhradní rodinné péče v Praze začalo 

v roce 1998 vydávat vysoce kvalitní česko-slovenský časopis Náhradní rodinná péče. 

Postupně rozšiřuje své služby a vydává další informační zdroje o náhradní rodinné péči. 

Stejně tak i brněnské Sdružení pěstounských rodin, od roku 1997 publikuje časopis 

Průvodce náhradní rodinnou péčí, následují pak i další.

Zveřejnění Zprávy o stávajícím stavu náhradní výchovné péče o děti a mládež                 

bez rodinného zázemí v ČR občanského sdružené DOM  (Svobodová, Vrtbovská, 2002) lze 

považovat za významnou v pohledu na situaci náhradní rodinné péče. Zpráva podrobně 

analyzuje nevyhovující stav současného systému a jeho důsledky, srovnává se zahraničím, 

navrhuje nové pojetí a vyvolává tak novou odbornou diskusi. V témže roce vypracoval 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci se Střediskem náhradní rodinné 

péče studii Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem 

k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace 

rodiny (Bubleová, Kovařík, Pazlarová, 2002).  Komparativní studie sleduje aplikační 

modely výchovy dítěte v profesionálních rodinách v 16 zemích a hledá nejvhodnější 

modely pro užití u nás. Jiným významným počinem, tentokrát z oblasti psychologie 

rodiny, se stává práce Sobotkové (2003) o fungování pěstounských rodin a jejich 

odolnosti. Kovařík (2004) zaměřuje svou publikaci Náhradní rodinná péče v praxi na 

praktické, každodenní otázky náhradní rodinné péče 

Náhradním rodičům však stále chybí konkrétní publikační aktivity, které by se podrobněji 

věnovaly výchově dětí v náhradních rodinách, jejich adaptaci a možných problémech. 

Občanské sdružení Rozum a cit v rámci programu „Doprovázení pěstounských rodin“ 
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zpracovalo novou řadu literatury, zaměřenou na specifické skupiny dětí nebo témata. Jedná 

se o Budování identity dítěte, Romské dítě v náhradní rodině, Dítě a sexualita, Dospívající 

dítě v náhradní rodině atd., které se stávají pedagogickou podporou náhradních rodin. Dále 

organizuje projekt „Pěstouni mají právo na služby“ (2007), který reaguje na nedostatek 

podpůrných služeb pro rodiny. Provádí sociologický výzkum v náhradních rodinách. 

Zjišťuje míru informovanosti pěstounů o jejich právech i nárocích a zachycuje zkušenosti 

pěstounů s poskytováním služeb. Sdružení Natama předložilo v roce 2005 projekt

„Moderní péče o ohrožené a opuštěné děti“. Zaměřuje se na rozvoj profesionální 

pěstounské péče. Navrhuje standardy pro pěstounkou péči (Vrtbovská, 2005). Jejich pojetí 

je výrazně, možná až jednostranně ovlivněno britským modelem péče o ohrožené děti a 

preferencí práce s biologickou rodinou. U nás je proto přijato spíše rezervovaně a 

s obavami. Pro praxi v náhradní rodinné péči jsou přínosem dvě zahraniční publikace, 

které byly u nás přeloženy. První je britský překlad knihy Dítě v náhradní rodinné péči

(Archerová, 2001), druhá publikace se jmenuje Adopce, vztah založený na slibu a přináší 

zkušenosti z USA (Schoolerová, 2002). 

Z pedagogického hlediska je zásadní zákonem stanovená, povinná příprava náhradních 

rodičů před přijetím dítěte, která existuje od roku 2006 (zákon o sociálně-právní ochraně 

dětí). Díky dalšímu rozvoji neziskových  podpůrných služeb ve prospěch náhradních rodin 

dochází k větší informovanosti rodin i veřejnosti. V roce 2006 vznikl nový typ pěstounské

péče na přechodnou dobu, který však nebyl dobře metodicky připraven a je i v současnosti 

provozován v minimální míře. V roce 2009 byl vyhlášen Národní akční plán 

k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti (dále NAP, 2009). Deklaruje 

nutnost změn v systému, sanační práci s rodinou  a podporu náhradní rodinné péči. Nutnost 

změn se objevuje i v politickém rozhodování vlády. Tvoří se metodická doporučení 

MPSV: k přechodu dítěte do náhradní rodiny (č. 4/2009), k návazné péči o náhradní rodinu 

po přijetí dítěte (č. 5/2009) nebo k pěstounské péči na přechodnou dobu (č. 6/2009). Valné 

shromáždění OSN přichází ve stejném roce se Směrnicí o náhradní péči o děti. Jejím cílem 

je „…posílit zavádění Úmluvy o právech dítěte a odpovídajících opatření dalších 

mezinárodních nástrojů týkajících se ochrany a blaha dětí žijících bez rodičovské péče 

nebo u kterých tato situace hrozí.“ Směrnice se netýká dětí osvojených, tato péče je 

považována již za rodičovskou. Nezávislými organizacemi byly zpracovány další 

studie, které analyzují stav dětských práv u nás (Zásahy veřejné moci do rodičovských 

práv a jejich dopad na rodinný život – komparativní studie, 2006; Analýza stavu 



44

dětských práv v ČR, 2009 atd.). V evropském prostoru jsme stále považováni za zemi, 

která má nejvyšší počty dětí v ústavech v ranném věku (Browne et al., 2005). 

Kritizováni jsme mezinárodními organizacemi, především Výborem OSN pro práva 

dítěte. 

Do českého modelu postupně pronikají profesionalizační tendence, které vyvolávají 

dlouhodobou odbornou debatu. Na úskalí profesionálních přístupů poukazují především 

Koluchová, Sobotková (2004). Celkově dochází ke snižování počtu dětí, které by byly 

umístitelné do osvojení, ale počet žadatelů je stále vysoký. Naproti tomu nevzrůstá  počet 

rodin ochotných přijmout dítě nebo skupinu dětí do pěstounské péče. Velice pomalu se 

rozšiřuje možnost mezinárodního osvojení. Ročně je do ciziny osvojeno z České 

republiky asi 20 až 30 dětí (Zpráva o činnosti Úřadu pro mezinárodně právní ochranu 

dětí v roce 2009, 2010). Prosazuje se také psychiatrický a psychologický pohled          

na trauma dítěte zanedbávaného, týraného a zneužívaného jako na tzv. komplexní 

vývojové trauma. V České republice ho rozvíjí  Vrtbovská svou publikací O ztraceném 

dítěti a cestě do bezpečí (2010).

Sílí i hlas samotných náhradních rodičů, kteří publikují své zkušenosti s výchovou dětí 

v náhradní rodině. Asi nejznámější se stala kniha Terezy Boučkové Rok kohouta

(2008), která prošla medializací a autorka sama se k ní několikrát vyjadřovala. Kniha 

vyznívá negativně, popisuje neúspěch výchovy přijatých romských dětí. Je však 

originálním hlasem v debatě o cíli, smyslu, problémech a nadějích náhradního 

rodičovství. Dalšími nosnými biografickými publikacemi jsou Domov je místo, odkud 

tě nevyhodí, kterou napsala lékařka, která se stala pěstounkou (Zezulová, 2006), 

popřípadě kniha Dary se přece nevracejí (2007) a Sama bych se v nebi bála (2012)    

od Ludmily Janákové. 
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4. POSTAVENÍ SOUČASNÉ RODINY

Pohled na náhradní rodinu je ovlivněn generalizovaným pohledem na instituci rodiny jako 

takové. „Rodina je považována za základní jednotku, která učí dítě sociálním 

dovednostem.“ (Matoušek, 1997, s. 8). Charakterizována je intimními vztahy, závislostí, 

vzájemným uspokojováním potřeb a emocí jejích členů, stálostí, sympatií a vzájemnou 

identifikací (Prokop, 2001). Rodina je tam, kde je člověk doma, kde může existovat 

takový, jaký je. Stává se místem klidu, odpočinku a bezpečí, ve kterém člověku nic nehrozí 

a cítí se zcela svobodný V rodině se žije společně, rodinné soukromí je společné              

pro několik dalších osob. Rodina má svá tajemství, své zvyky, svůj jazykový modus, 

rozdělený na typicky mužský a ženský (Trapková, Chvála, 2004). To vše je druhým 

nesdělitelná a neuchopitelná zkušenost. 

Sociologové upozorňují na nezastupitelnost rodiny a zároveň na její sociální křehkost. 

Beck nazývá rodinu institucí rizikovou, její základní charakteristiku vidí v kolizi           

mezi láskou, rodinou a osobní svobodou. Z toho důvodu považuje za rizikovou také stále 

se rozšiřující společnost bez dětí  (Beck, 1986). Podle Giddense by mohla být rodina 

považována za instituci skořápkovou (2000) a de Singly ji charakterizuje jako instituci 

nestabilní a křehkou (1999). Rodina je sociální celek, který je tradičně chápán jako spojení 

na základě příbuzenství a mezigenerační vazby. V nejširším smyslu je vnímána jako 

sociální jednotka, jejíž základní charakteristika je založena na soužití alespoň dvou 

generací v přímé příbuzenské linii. Příbuzenský vztah může být výjimečně odvozen           

z právních institutů vzniklých bez  biologického rodičovství (např. osvojení). Za vedlejší 

znaky rodiny bývá považováno plnění rodinných funkcí a právně-institucionální zakotvení 

rodiny ve společnosti (Národní zpráva o rodině, 2004). 

4.1. Charakteristika současné rodiny

Dnes se hovoří o strukturálních změnách současné rodiny. Zvětšuje se demokratizace 

rodinných vztahů a jejich individualizace, dynamizace rodiny nebo pluralizace rodinných 

struktur (Oravcová, 2007; Kraus, 2008). Rodina i společnost je spojena mnohem více než 

v minulosti s uspokojováním zájmů jednotlivců. Jednotliví členové se chtějí realizovat 

ve svých vlastních aktivitách, nejen v oblasti rodiny. Rodinné soužití s dětmi tak může být 

ve společnosti považováno za jednu z forem znevýhodnění. Rodina je zakládána spíše     
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na  neformálním partnerství, které je ale méně stabilní. Vzniká i nový fenomén 

partnerství homosexuálních párů požadujících právo na výchovu dítěte (Garbarino, 1998). 

Mění se očekávání trvalosti partnerského vztahu a vzniká řada alternativ společného 

soužití. Asi 40% manželství se dnes rozpadá (Šulová, 2011), stále větší počet dětí se rodí 

mimo manželství. Rodina se stále více otevírá, bohužel i negativním fenoménům. Týrání a 

zneužívání dětí se stává medializovaným sociálním problémem (Garbarino, 1998). 

Porody dětí se odkládají do pozdějšího věku, což může přinášet následné problémy. 

Zjištění párů, že nemohu mít děti, přichází mnohem později. Průměrný věk matek            

při porodu byl u nás v roce 2008: 29,3 let. Úhrnná plodnost žen se snižuje. V roce 1974  

se pohybovala kolem 2,43, v roce 1989 klesla na 1,87, o deset let později, v roce 1999 byla 

zaznamenána vůbec nejnižší plodnost, která dosáhla pouze 1,13. Poslední údaj z roku 2009 

vykazuje opět vzrůst na 1,4913 (Demografická příručka, 2009). Celkové snížení plodnosti 

souvisí se změnou životního stylu dnešních mladých lidí a s hodnotami dnešní společnosti. 

Málokterá mladá žena dnes vidí svou životní realizaci výhradně v péči o děti a rodinu. 

Vyšší vzdělání obyvatelstva přináší větší příležitosti. Obzvláště vysokoškolačky volí méně 

dětí také z důvodu skloubení pracovních a rodinných aktivit. Nižší  počet dětí tak nemusí 

být spjat s pohodlností rodičů opouštět svůj dosažený životní standard. V zásadě spíš 

můžeme hovořit o vyšší odpovědnosti k budoucnosti svých dětí.  Výkonově založená 

společnost nutí oba rodiče do pracovních aktivit. Doba strávená v práci se prodlužuje a 

zbývá méně času na dítě. Klasickým model se stala dvoukariérová rodina. 

4.1.1. Posuny ve funkcích rodiny

Tradiční funkce rodiny ubývají na významu. Zásadní zůstává především podporování 

socializace a výchova dětí či vztahová podpora dospělých a ekonomická podpora všech 

členů rodiny (Matoušek, Pazlarová, 2010). Jednou z nenahraditelných funkcí rodiny 

zůstává funkce biologicko-reprodukční, která zprostředkovává mezigenerační výměnu. 

Přirozená reprodukce je založená na přítomnosti rodinného soužití. Proto bývá v různé 

míře  podporována v rámci rodinné politiky státu (Národní zpráva o rodině, 2004).  Rodiče 

stále více než dříve cítí odpovědnost za úspěšnost svých dětí (Kraus, 2009). Přímé 

výchovné působení rodičů nahrazují do jisté míry instituce. Rodina učí dítě hodnotám, 

                                                
13 V Evropě jsou jen dvě země, které vykazují vyšší plodnost než 2,00. První je Island (2,15) a druhou zemí 
je Irsko (2,1). Francie je pak těsně pod hranicí s údajem 1,99 (Demografická příručka, 2009).
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normám, pravidlům, způsobům uvažování a hodnocení. Působení se projevuje i v sociální 

komunikaci, rozvoji herních aktivit, učení a pracovních návyků. Rodiče poskytují dítěti 

vzory chování a emoční bázi. Jejich jakékoli nahrazení jinou institucí, především v raných 

fázích jeho vývoje, je problematické, deformuje dítěti pohled na svět a jeho osobnostní 

rozvoj (Šulová, 2011). Celková společenská situace má na fungování rodiny zásadní vliv. 

Sociální faktory, které destabilizují rodinu, mohou vyplývat z obecného procesu 

socializace a individuace (attachment, deprivace, výchovné styly). Vyplývají také 

z původní rodiny, jejího fungování, fungování rodičovských a sourozeneckých dyád a 

nakonec z aktuální životní situace rodiny. Rodina je tak ovlivněna zdravím svých členů, 

finanční situací apod.  (tamtéž, 2011).

4.2. Základní příčiny existence náhradní rodinné péče

V České republice je počet dětí, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině, podobný 

jako v ostatních evropských zemích. Jedná se o 1 % z celkového počtu dětí. Některé z nich 

jsou umístěné v náhradních rodinách, jiné v různých druzích ústavní péče (Children in 

Alrenative Care, 2010). Pouhé 2% z nich jsou úplní sirotci, ostatní svou rodinu mají, ta 

však svou úlohu neplní (Matějček a kol., 1999). V praxi se objevují především následující 

důvody, které vedou k ohrožení dítěte a k možnému rozdělení rodin (Gudbrandsson, 2004):

 opuštění dítěte rodiči,

 ztráta rodičovské odpovědnosti, 

 domácí násilí, 

 týrání, zneužívání, 

 zanedbávání, 

 neschopnost rodičů pečovat o dítě, které může mít specifické potřeby či vyžaduje 

speciální péči atd.  

Za další faktory lze považovat finanční problémy rodin, jejich rozpady, rozvodovost, 

alkoholismus a závislosti rodičů, problémy s bydlením. Může se jednat o rodiče, kteří 

nezvládají rodičovskou roli z důvodu fyzické či duševní nemoci nebo invalidity, rodiče 

opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobody nebo mladé nezralé páry bez podpory svých 

rodin. Tito rodiče péči o dítě nezvládají, objevují se u nich sociálně-patologické rysy 
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v povaze, jsou neodpovědní. Často jde o rodiče, kteří sami prošli ústavní výchovou.  

Výjimečnou situací není ani osiření dítěte (Svobodová, Vrtbovská, 2002).

4.2.1. Poruchy rodiny a poruchy rodičovství 

Základní důvody, pro které dochází k umísťování dětí do náhradních rodin, popřípadě     

do ústavní péče, jsou dva: 

 poruchy rodiny 

 poruchy rodičovství (srov. Šulová, 2011).

Poruchy rodiny souvisí s nedostatečným či negativním fungováním rodiny. Dunovský 

(1999) rozdělil rodiny podle své funkčnosti na rodiny funkční, dysfunkční a afunkční.           

Ve vztahu k dítěti pak poruchy rodiny klasifikuje na objektivní, subjektivní nebo smíšené.  

Sobotková (2003) se pokusila vytvořit obecný profil optimálně fungující a odolné rodiny a 

stanovila základní dimenze rodinného fungování založené především na vyjadřování 

pocitů v rodině, vhodně stanovené organizaci rodiny podle pravidel, citové blízkosti členů 

rodiny, orientaci rodiny na vztahy a na podpoře vhodné míry závislosti členů, která 

umožňuje přiměřenou míru samostatnosti. 

Poruchy rodičovství vznikají, pokud se rodiče o dítě nemohou, neumí nebo nechtějí 

starat  (Dunovský, 1999). Jde o tři kvalitativně rozdílné dimenze, které by měly být 

posuzovány zvlášť. Nestačí tedy vybrat jen jednu z nich, ale vnímat je ve vzájemné 

kombinaci (Škoviera, Hudečková, 2009). Dimenze nemůže představuje spíše objektivní 

důvody jako finanční, zdravotní, mentální nebo právní míru způsobilosti rodičů. Pokud 

rodiče neumí zabezpečit základní potřeby dítěti z důvodu nezralosti nebo neschopnosti, jde 

o dimenzi neumí (Šulová, 2011). Jako důležité zde vystupují osobní charakteristiky rodičů, 

komunikační zručnosti, mentální schopnosti a hodnoty (Škoviera, Hudečková, 2009). 

Poslední dimenze nechce je nejzávažnější. Někteří rodiče nemají schopnost sladit se 

s dítětem. Pod vlivem aktuálního stresu nebo trvale dítě zanedbávají, ohrožují či se chovají 

intruzivně (Matoušek, Pazlarová, 2010). Může docházet až ke zneužívání, týraní, nakonec 

až k opuštění dítěte. V případě, že se narodí dítě nechtěné, reagují matky různě. 

Zanechávají dítě přímo v porodnici, využívají možnosti utajeného porodu,14 odkládají dítě

                                                
15 Podrobnosti utajeného porodu upravuje Zákon č. 422/2004 Sb. ze dne 10. června 2004, kterým se mění 
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 301/2000 Sb.,                   
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do babyboxů, přímo do ústavních zařízení nebo jej ponechávají odložené na nejrůznějších 

místech.  

Dítě, zejména malé dítě, je naprosto závislé na rodičích, je bezbranné a křehké. Jde             

o nerovný vztah, který je proto zabezpečen právy a povinnostmi rodičů. Rodičovská 

autonomie nemůže zůstat neregulovaná, protože se objevují rodiče, kteří nedokáží 

rozeznat, co je pro jejich dítě to nejlepší. Někteří z nich, vlivem svých mentálních či 

sociálních limitů a deformací, mohou  dítě poškozovat. Navíc mohou vnímat své dítě jako 

nástroj k uskutečnění svých vlastních projektů a zájmů, takže vystupují proti zájmu dítěte. 

Společnost se tak brání proti tomu, aby v ní vyrůstali jedinci vychovávaní  k hodnotám, jež 

jsou neslučitelné s její vnitřní integritou (Možný, 2002).

V rámci možných kombinací všech tří dimenzí nemůže - neumí - nechce se ukazuje, že 

poslední dimenze je nejzávažnější. Rodičům, kteří se nechtějí starat o dítě, tato situace 

z různých důvodů vyhovuje a nechtějí ji proto měnit (Škoviera, Hudečková, 2009). 

V tomto případě není vhodné uměle udržovat vztahy s původní rodinou dítěte a čekat, zda 

si to rodiče rozmyslí. Pokud nastalá situace trvá přiměřeně dlouhou dobu nebo je evidentní 

a neobjevují se náznaky změn v rodičovských postojích k dítěti, pak by nejlepším řešením 

bylo jeho trvalé umístění do stabilní náhradní rodiny.   

4.3. Charakteristika dětí v náhradní rodinné péči

Pokud se chceme zamyslet nad otázkou, jak charakterizovat děti, které přicházejí             

do náhradních rodin,  je nutné zamyslet se nad tím, odkud děti přicházejí, kdo jsou jejich 

rodiče a jaké měly životní podmínky před přijetím do náhradní rodiny. Výzkumy 

poukazují na posun v charakteristice dětí. Již nejde o klasické sirotky, ale o děti sociálně 

osiřelé. Od dětí zdravých se jejich charakteristika posouvá spíše k dětem více či méně 

zdravotně, psychicky i sociálně problematickým nebo postiženým (Dunovský, 1993). 

Výzkumná zjištění o dětech, které přicházejí do náhradních rodin nebo ústavní výchovy, 

nám říkají, že děti pocházejí z méně stabilních rodin (Škoviera, 2007). Jde o rodiny, které 

selhávají nebo neplní své základní funkce. Dnes se až v 50% jedná o děti zneužívané a 

zanedbávané (Ptáček a kol., 2011). To platilo již v 60. letech 20. století ve zjištěních  

                                                                                                                                                   
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  Matky, které porodily 
utajeně nejsou zapsány u dítěte v matrice, jsou ale stále právně matkami dítěte, dokud není dítě osvojeno.  
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Langmeiera a Matějčka (1968) nebo Vodáka (1967). Shodně uvádějí, že většina dětí 

přicházejících do osvojení byla z rodin asociálních, rozvrácených, kde jsou rodiče 

„…nějak psychicky alternováni.“ (Langmeier, Matějček, 1968, s. 339). Potvrzuje to i 

výzkum Kafkové z 50. až 60. let, která podrobněji ukazuje, že se jedná často o děti 

nemanželské, nechtěné, děti svobodných matek nebo matek, které již mají více dětí a 

některé z nich umístěné v ústavech (Matějček a kol., 1999). Koluchová sledovala v 70. 

letech soubor dětí v pěstounské péči.  Z plných, ale hrubě dysfunkčních rodin bylo 60-70% 

dětí. Trestná činnost jednoho nebo obou rodičů se vyskytla v 50-60 % případů, výraznější 

psychopatologie ve 40-60% případů sledovaných dětí. Polovina dětí byla romského 

původu. Je zde patrný rozdíl u těchto starších dětí, které přicházejí do pěstounské péče, a  

malých děti ve věku kojence nebo batolat, která spíše přicházejí do osvojení. Anamnéza 

dětí v pěstounské péči se jeví jako problematičtější (Severová, 2000)

Aktuální údaje o důvodech umístění dítěte v dětském domově udává studie Ptáčka a kol.   

(2011). V 66% je příčinou nedostatečná péče rodičů, v 10% finanční situace rodiny, v 7% 

nezvládání problémového chování dítěte rodiči. Ve 12% pak uvádí důvody jako 

alkoholismus rodičů, týrání nebo pobyt rodičů ve výkonu trestu.15  Podle Severové (1999) 

se objevuje také nová skupina matek, které se vzdávají svého dítěte, ačkoli jsou vdané 

nebo trvale žijí s partnerem a rodina nejeví žádné známky dysfunkce. Ženy navštěvují 

poradnu, těhotenství se monitoruje, přesto své dítěte opouští. Velice jim ale záleží na tom, 

aby se dítě dostalo do dobré rodiny.  

4.3.1. Děti v osvojení

Děti, které se umisťují do osvojení, jsou častěji ty, u kterých se předpokládá méně 

problematický zdravotní a psychomotorický vývoj (Bubleová, 2010). Děti jsou spíše 

v raném věku. Nejvíce dětí je u nás umísťováno do osvojení do dvou, respektive do tří let 

věku.16 Budoucí náhradní rodiče upřednostňují co nejmenší dítě. 

                                                
15 Podrobný výzkum zabývající se dětmi navrhovanými do náhradních rodin v Olomouckém kraji zpracovala 
také Sobotková (2010). Zjistila, že v 82,4% se matky o dítě převážně nechtěly starat a deklarovaly tak jasně 
svůj nezájem. Buď dítě opouštěly přímo v porodnici nebo jej nechávaly ve zdravotnickém zařízení. Pokud se       
o dítě nějaký čas staraly,  hrubě ho zanedbávaly. Děti se jevily jako opožděné ve vývoji a psychicky
deprivované. U 17,6 % dětí  nebyl nezájem matky explicitně ve spise konstatován, matky však daly             
ve většině případů souhlas s osvojením. Pouze o necelá 3% dětí měly jejich matky teoreticky zájem a 
odmítnutí dítěte volily pod tlakem osobních, finančních či bytových problémů.
16 Statistiky náhradní rodinné péče z poradního sboru MPSV (2008). 
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Z mezinárodní studie OSN Child Adoption z roku 2009 vyplývají údaje, které považuji  

v tomto kontextu za zajímavé. Dalo by se říci, že narušují tradiční vnímání představy          

o věku dítěte při jeho umístění do náhradní rodiny.  Zažitá představa, že nejvíce dětí je 

adoptováno ve věku do 1 roku nebo co nejmenších, se neobjevuje ve všech sledovaných 

zemích. Z porovnávaných 26 států světa se dovídáme, že ve Francii a v Nizozemí je 

skutečně polovina dětí adoptována do 1 roku věku. Ale například Norsko, Švýcarsko nebo 

USA svěřuje do osvojení méně než 10% dětí do 1  roku. V Dánsku je 80% dětí adoptováno

ve věku starším než 6 let, zároveň je v Dánsku a v Norsku nejvíce dětí adoptováno ve věku 

vyšším než 12 let. Medián věku dítěte v případě adopce je ve sledovaných zemích 5,4 

roků. V případě mezinárodního osvojení je věk dítěte nižší, udává se medián 4,4 roků. 

Zajímavostí je, že právě v Norsku je rozdíl věku dítěte u mezinárodní a domácí adopce 

celých 10 let. Děti z jiných států sem přicházejí kolem 2 let věku.17 Běžně je ve světě 

adoptováno více děvčat než chlapců. Na 87 chlapců připadá 100 děvčat (Child Adoption, 

2009). Vysvětlení je možné hledat v představách o snadnější výchově děvčat, o strachu 

z období dospívání, kdy převažuje zažitý  názor, že výchova chlapců je náročnější. 

4.3.2. Děti v pěstounské péči

Do pěstounské péče jsou umísťovány také děti sociálně osiřelé, ale vyžadující trvalou 

individuální péči (Bubleová, 2010).  Děti jsou také v různé míře deprivovány.  Koluchová 

(2003) předestírá, že právě postižení nebo závažné onemocnění může být častou příčinou, 

proč je rodiče opustili. Dunovský (1993, s. 9) dokonce uvádí, že děti přicházející              

do pěstounské péče představují „…svým způsobem negativní výběr populace“. Ten pak 

také může nepříznivě ovlivňovat prognózu  dítěte  a svým způsobem i pěstounkou péči. 

Většinou jsou to (Bubleová, 2007; Sychrová, 2008): 

 děti se zdravotními a psychomotorickými obtížemi,

 děti s mentálním postižením, s vývojovými  a výchovnými problémy,

 děti odlišného etnika,

                                                
17 Vyšší věk dětí přicházejících do osvojení v severských zemích by mohl souviset se systémem péče o dítě, 
který se soustředí na cílenou podporu biologické rodiny a její dlouhodobé doprovázení a pomoc. Teprve 
v případě, že se situace v rodině skutečně dlouhodobě nelepší, přistupuje se k radikálnějším řešením. O´Brien 
(2004) nazývá tento typ modelu sociálně-právní ochrany dítěte jako „soucitný intervenční model podpory 
rodiny“.V takových modelech je pak minimum dětí do osvojení, děti jsou umísťované především                 
do pěstounských rodin a osvojení je saturováno přijímáním dětí v rámci mezinárodního osvojení.
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 sourozenecké skupiny,

 starší děti,

 děti s nejistou vývojovou prognózou (rodiče alkoholici, drogově závislí, 

s psychiatrickým onemocněním),

 týrané a zneužívané děti, děti zanedbané,  z nevyhovujícího sociálně-ekonomického  

prostředí,

 děti z předchozí neúspěšné náhradní rodinné péče,

 děti matek, které samy vyrůstaly v ústavní péči,

 děti, kterým brání v osvojení právní důvody atd.

4.3.3. Statistické údaje

Většina dětí přichází do náhradních rodin z ústavní výchovy, nejčastěji z kojeneckých 

ústavů nebo dětských domovů. Podrobné údaje o počtu dětí v náhradních rodinách a počtu 

umísťovaných dětí v roce 2010 je možné nalézt ve Statistické ročence z oblasti práce a 

sociálních věcí 2010 (2011) nebo v Ročním výkazu o výkonu sociálně-právní ochrany       

za rok 2010, kterou vydává  MPSV:

 Celkový počet dětí v roce 2010 ve všech formách náhradní rodinné péče byl 

14 618 dětí.

o z toho 7 021 dětí bylo v pěstounské péči (302 zdravotně postižených).18

 Celkově bylo v roce 2010 do náhradní rodinné péče umístěno 3 225 dětí.

o do osvojení nebo do péče budoucích osvojitelů přišlo  1 011 dětí

o do péče budoucích pěstounů přišlo 325 dětí

o do výchovy jiných fyzických osob než rodičů  2 111 dětí

o 36 dětí bylo svěřeno do osvojení do ciziny.19

                                                
18 Celkové počty dětí v osvojení zmíněný Roční výkaz ani Statistická ročenka neudávají. Seznamuje však 
s počty prvních kontaktů s dítětem v daném roce. V případě osvojení dítěte se jednalo  o 418 dětí, 
v pěstounské péči o 386 dětí. V České republice jsou zřízeny tři vesničky SOS.
19 Podíl mezinárodních osvojení u nás je pouhých 5% z celkového počtu (Child Adoption, 2009), údaje        
ze studie pocházejí z roku 2001.
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 Pěstounské rodiny podle počtu umístěných dětí:

o s 1 dítětem - 5 240 rodin

o se 2 dětmi – 1 083 rodin

o se 3 dětmi – 321 rodin

o se 4 dětmi – 116 rodin

o se 7 a více dětmi – 13 rodin.

 Počet nevyřízených žádostí o náhradní rodinnou péči byl 3 172.

o z toho žádostí o osvojení bylo 2 450

o z toho žádostí o pěstounskou péči bylo 722.

Je evidentní, že mnohem větší zájem je mezi potencionálními náhradními rodiči o děti      

do osvojení než do pěstounské péče.20 Vychází to také ze základní charakteristiky dětí a 

jednotlivých forem péče, kdy otevřenost pěstounské péče vůči biologické rodině je         

pro mnohé žadatele nepředstavitelná. Sobotková (2009) uvádí, že 75 % dětí je 

potencionálně vhodných jen do pěstounské péče, ale 81 % žadatelů chce adopci, žadatelé 

touží po zdravém, bílém dítěti útlého či maximálně předškolního věku, které nemá kontakt 

se svou rodinou. Dětí, které by byly teoreticky umístitelné, jsou odlišné: starší, s různými 

problémy výchovnými i zdravotními, také s občasným kontaktem s rodinou. Přes 60 %      

z nich je romského etnika.

Část  dětí vyrůstá již od narození v ústavním zařízení. Jen minimum dětí je možné převzít 

do náhradní rodiny přímo z jejich rodiny biologické, to však u nás zatím nebývá zvykem.

V tomto případě jde nejčastěji o tzv. přímé (otevřené) osvojení. Rodiče dají souhlas 

k osvojení dítěte předem ve vztahu k určitým osvojitelům. V současnosti mohou přecházet 

do rodin i děti z tzv. zařízení okamžité pomoci. Poslední a novou možností je využití 

pěstounské péče na přechodnou dobu jako předstupně trvalejší náhradní rodinné péče. 

                                                
20 Například v Pardubickém kraji bylo v roce 2006 31 dětí vhodných do náhradní rodinné péče, z toho 81% 
bylo umístěno do  náhradní rodinné péče (NRP) a 19% se zatím do NRP umístit nepodařilo. Do osvojení bylo 
umístěno 52%  dětí a do pěstounské péče 48% dětí. Z dětí umístěných do osvojení bylo 85% dětí mladších 
jednoho roku včetně, 38% děvčátek, 23% dětí jiného etnika než majoritního a všechny děti byly v dobrém 
zdravotním stavu. Z dětí umístěných do pěstounské péče bylo 33% dětí starších pěti let věku, 67% děvčátek, 
33%  dětí jiného etnika než majoritního a 8% dětí nebylo v dobrém zdravotním stavu. Děti, které se 
nepodařilo umístit, byly všechny vhodné do pěstounské péče, 33% dětí bylo starších deseti let věku, 33% 
děvčátek, 83% dětí jiného etnika než majoritního a 17% dětí nebylo v dobrém zdravotním stavu (Štochlová, 
2007).  
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Jako velmi prospěšná se ukazuje z prvních zkušeností u nás tzv. raná pěstounská péče. 

Zaměřuje se na péči o ohrožené novorozence, kteří by jinak museli být umístěni 

v kojeneckém ústavu. Trvalí náhradní rodiče přebírají dítě přímo z této pěstounské rodiny 

na přechodnou dobu. Tuto formu péče v současnosti začíná podporovat také MPSV 

(Tisková zpráva MPSV, 9. 3. 2011).
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5. MOTIVACE K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Motivace k přijetí „cizího“ dítěte do rodiny souvisí s otázkou hodnoty dítěte pro konkrétní 

pár či jednotlivce a s hodnotou dítěte pro společnost. Každý člověk si během svého života 

staví svůj vlastní žebříček hodnot, ve kterém se zpravidla objevuje i rozhodování, zda „mít 

dítě“ či „nemít dítě“. Kladný vztah k dítěti většinou převládne. Proč je to pro člověka tak 

důležité? A z čeho to vyvěrá?

5.1. Hodnota dítěte pro rodinu

Dítě můžeme považovat za ztělesněnou skutečnost lásky. Milovat znamená nesmírně se 

sblížit, mít stejnou perspektivu. Pokud by společné „my“ v partnerském vztahu bylo 

pouhou  abstraktní jednotou citů, hrozilo by jeho brzké rozpadnutí. Je tudíž potřeba, aby se 

vzájemné objevování zpředmětnilo. „Tímto ztělesněním manželské jednoty, tímto 

objektivním výrazem jednoty je dítě.…Rodiče milují své děti jako své miláčky, jako své 

vlastní substanciální bytí.“ (Lacroix, 1970, s. 51). Éros představuje výjimečné postavení 

mezi vztahy. Lévinas (1997) jej staví jako vztah k mystériu, k jinakosti čili  k budoucnosti.

Lacroix (1970, s. 51) dále pokračuje ve vyznání, které je základem rodiny a které má 

význam: „Miluji tě, což značí - chtěl bych mít s tebou dítě.“ Dítě nevystupuje, jak jsme 

zvyklí z právnického a sociologického jazyka současnosti, jako cíl nebo účel rodiny 

(manželství). Dítě je ztělesněná idea láskyplného vztahu „my“. Dítě zajišťuje kontinuitu

já, je pokračováním našeho já, naší rodiny v budoucnosti. Rodina je „vzácným spojením 

potěšení a reality“ (Sullerotová, 1998, s. 61).

Ačkoli existují páry, které zůstávají dobrovolně nebo nedobrovolně bezdětné, a celková 

porodnost se snižuje, dítě zůstává pro člověka stále vysokou hodnotou. Podtrhují to i 

provedené výzkumy (např. Matějček, 1986). Ve výzkumu, který zjišťoval hodnotu dítěte 

pro rodinu, se objevily první čtyři hodnoty, které lze označit za psychologické. Na prvním 

místě figuruje hodnota dítěte jako náplň života, hned za ní uspokojení citových potřeb, jako 

třetí bylo vyjádření náplň, pouto manželství a nakonec dítě jako příliv podnětů. „Znamená 

to, že mít děti, starat se o děti, žít s dětmi, přináší také něco radostného, co dospělí lidé 

vnitřně potřebují, čím lidsky rostou a vyzrávají, co jim dává hluboké lidské uspokojení.“ 

(tamtéž, s. 14). Rabušic (2001) zmiňuje výzkumy, které sledovaly  hodnotu dítěte           
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pro člověka v některých evropských zemích. Vysoce byly hodnoceny odpovědi jako  

sledovat, jak děti rostou, je největší radost v životě.

Kovařík (2004, s. 42) mluví o tom, že mít dítě je něco, co nám dodává sociální postavení 

jako muže a ženy, že je to něco, co nás zhodnocuje. Vztah mezi rodičem a dítětem je 

reciproční a naplňuje jak rodiče tak děti, mluvíme o vzájemném uspokojování 

psychických potřeb. Dítě je významnou emocionální hodnotou pro své rodiče. Pokud 

partneři zjistí, že děti mít nemohou, ženy se cítí opuštěné, nenaplněné, zlomené, zahořklé 

nebo sklíčené. Muži projevují zklamání, frustraci, nedostatečnost a dělají si starost s tím, 

jak zareaguje jejich žena (Kirk in Schoolerová, 2002). V současné době  i u nás dochází   

ke změnám postojů k dítěti tak jak je tomu v západních zemích. Žena přestává být 

hodnocena ve společnosti jen na základě toho, že vychovává děti, dítě již nebývá jediným 

smyslem života. Přesto je jeho hodnota značně vysoká.

5.2. Druhy motivů

Praxe nám ukazuje, že ne vždy jsou motivy k náhradnímu rodičovství jednoznačné, někdy 

bývají dokonce výrazně individualistické nebo vlastnické. Škoviera (2007) dělí motivaci 

pro náhradní rodičovství do třech základních skupin: 

1) motivy zveřejněné,

2) motivy neveřejné,

3) motivy skryté.

Mezi motivy zveřejněné řadí Škoviera např. smysl života, životní náplň, nenaplněné 

rodičovství, lásku k dětem, snahu o plnější život, zabezpečení kontinuity rodiny atd. 

Zmíněné motivy se dají pokládat za motivaci vyplývající z naplnění smyslu rodiny. 

Druhou skupinou jsou  motivy neveřejné. Jde o pragmatismus, ekonomické přilepšení, 

rodinnou povinnost (týká se tlaku rodiny na přijetí dítěte příbuzného, nejčastěji                  

na prarodiče dítěte) nebo vylepšení společenského statusu a publicitu v případě známých 

osobností. Nakonec existuje ještě skupina třetí, a to jsou motivy skryté, které nejsou neseny 

touhou po naplnění smyslu ani jednotou rodinného „my“. Bývají často egoistické. Lidé si 

něco dokazují, vykupují své viny, řeší partnerské krize. Nakonec sem patří ještě motivy 

mocenské a psychopatologické.  
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Rozkrytí motivů u náhradních rodičů může významně přispět  k hlubšímu pochopení 

reálného náhradního rodičovství a tím i výchovy dítěte. Rodič nejprve přiznává sám sobě 

pravdivou niternou motivaci a teprve poté může naplňovat své rodičovství. Falešná, 

nesplnitelná očekávání a subjektivní naděje jsou vraženým klínem do rodinného 

společenství. Podstatnou úlohu hraje především osoba budoucí náhradní matky, která je   

ve většině případů iniciátorkou náhradního rodičovství (Škoviera, 2007).

5.2.1. Motivace k osvojení

Rozhodnutí o tom, že se jedinec stane náhradním rodičem, jsou zásadní a trvají dlouho. 

Zpravidla se udává, že od doby, kdy začnou partneři nebo jednotlivec o osvojení hovořit a 

přemýšlet, do doby aktivního jednání v procesu osvojení, uplyne jeden rok (Schoolerová, 

2002). Představy o dítěti však mívají mnohdy nereálné. Chtějí malé, blonďaté,  modrooké 

děvčátko. Nechtějí starší děti  se sourozenci, romské dítě  nebo dítě s postižením (Škoviera, 

2007). To se týká především žadatelů o osvojení, neboť základní motivací u osvojení je 

neplodnost čili bezdětnost. Manželský pár, který se snaží neúspěšně otěhotnět a léčí se 

dlouhé roky kvůli neplodnosti, si představuje své dítě idealisticky. Předpokládá, že splní 

všechny jejich představy stejně jako biologické dítě. Objevuje se i jiný druh motivace 

k osvojení a tou je touha pomoci dítěti, které to potřebuje. Zde dostávají šanci i děti starší. 

Následovat může přání mít početnější rodinu nebo využití osvojení jako náhrady              

za zemřelé dítě (Bubleová, 2011).

V současnosti se udává, že asi 13% manželských párů je neplodných (Matějček a kol.,  

1999). Určité procento z nich se pak rozhodne řešit svou situaci přijetím cizího dítěte.  

Neplodní žadatelé bývají mnohem více vyhranění a svým způsobem problematičtí ve 

svých motivacích. Dlouhodobá nechtěná neplodnost může být pak považována dokonce             

za určitou formu  postižení (Klimeš, 2002). Ve svém výzkumu uvádí Klimeš (2002) 

zjištění o statisticky významných rozdílech mezi plodnými a neplodnými žadateli. 

Neplodní žadatelé žádají dítě do osvojení, nemají zájem o pěstounskou péči.  Zastávají 

názor, že pokud by měli vlastní dítě, „do adopce by nešli“, což svědčí o  kompenzaci 

vlastního handicapu neplodnosti, nikoli touze pomoci dítěti. Objevuje se jejich mnohem 

větší rasová vyhraněnost, nechtějí děti romské ani  poloromské, na kterých by byl jejich 

původ vidět. Chtějí dítě bílé. Na rozdíl od plodných žadatelů mají tendence zatajovat 
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původ dítěte před okolím. Stydí se, že dítě není jejich. Požadují dítě co nejmenší, ze svých 

požadavků neustupují. 

S tím souvisí i zvýšené nároky na dítě, na představy o jeho schopnostech  v budoucnosti, 

které tyto děti většinou nemohou splnit. Děti jsou tlačeny do výkonu, soutěží a nereálných 

rodičovských snů. Následují problémy ve výchově, nesoulad, který se projeví ve škole, 

doma i ve vztazích s rodiči. Také partnerské vztahy bývají narušeny. Takoví rodiče mívají 

problém s přijetím rodičovské identity, která jim brání v pochopení jejich dítěte  (Matějček

a kol., 1999). 

Existují také motivace, které jsou v zásadě nevhodné a dokládají naprostou nevědomost  

a naivitu budoucích náhradních rodičů. Upozorňuje na ně Klimeš (2002, s. 24). Žadatelé 

ztotožňují přijetí dítěte do náhradní rodiny s narozením vlastního dítěte. Neočekávají v tom 

rozdíl a  bohužel nemají často zkušenosti ani s vlastními dětmi. Pokud už děti mají, jsou 

přesvědčeni, že zkušenosti s vlastními dětmi jsou dostatečnou zárukou jejich úspěchu. 

Žadatelé neočekávají a nemají představu o následcích, které způsobilo psychické 

zanedbání či týrání.21 Někteří si osvojením řeší pouze vlastní problém neplodnosti,             

o problematiku náhradní rodinné péče nebo osudy dětí v dětských domovech zájem 

nemají. Cítí se méněcenní a zmíněný pocit přechází i na otázky náhradní rodinné péče. 

Vzdělávání v této oblasti jim ohrožuje jejich idealizované představy o dítěti, o kterém sní 

několik let bez větší konfrontace s realitou.

5.2.2. Motivace k pěstounské péči

Motivace k pěstounské péči bývá odlišná. Pěstouni již většinou mají své vlastní dítě nebo 

děti, jsou tedy zkušenějšími rodiči. Mívají zvýšenou touhu mít více dětí, pomoci 

opuštěnému dítěti, udělat něco dobrého atd. A jak ještě dodává Matějček (1999) ani 

otázka finanční není zcela pominutelná. Britská studie Schoefild  (in Sobotková, 2003)      

o dlouhodobé pěstounské péči dělí pěstouny podle motivace do tří kategorií. První jsou tzv. 

family builders. Ti chtějí zvětšit svou rodinu přijetím dítěte. Patří sem také samotné ženy 

bez partnera, které touží po dítěti. Druhou kategorií jsou second families. Jde o pěstouny, 

                                                
21 Klimeš (2002, s. 24) píše konkrétně o tom, že žadatelé  mají „… iracionální neuvědomělé očekávání, že 
týrané dítě bude vcelku normální po té, co se mu zahojí podlitiny, dorostou vytrhané vlasy a jiné známky 
fyzického týrání (idealizování oběti)“.
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kterým již jejich vlastní děti odrostly, a oni prožívají své rodičovství jako pěstouni již 

podruhé. Nakonec sem patří ještě kategorie professionals. Pěstouni se starají   o dítě či děti 

se specifickými potřebami a pěstounská péče je pro ně formou  placené práce. Překvapivé 

jsou  informace, které v případě family builders uvádějí muže jako aktivnější v rodičovství, 

naopak u second families jsou to ženy, které muži tiše podporují. 

Náhradní rodiče se mohou rozhodovat k přijetí etnicky odlišného dítěte. Motivace jsou 

podobné jako v ostatních případech. Problémy mohou nastat, pokud je hlavním důvodem 

k přijetí dítěte nemožnost získat bílé dítě a tento způsob je rychlejší variantou, jak se dostat 

k dítěti. Dalším problematickým důvodem je tzv. barvoslepost náhradních rodičů, kdy 

náhradní rodiče nechtějí vidět jinou barvu kůže svého dítěte. Nakonec může být etnicky 

odlišné dítě přijímáno spíše jako výraz společenské angažovanosti, s touhou po sjednocení 

světa. O pomoci konkrétnímu dítěti tito náhradní rodiče primárně neuvažují (Schoolerová, 

2002). Takoví rodiče se vědomě rozhodují, že nebudou mít vlastní děti, ale budou se 

věnovat např. opuštěným dětem z chudých zemí.

Považuje se za důležité zkoumat vnitřní motivace náhradních rodičů, provádět 

psychologické testy a nechávat odborníky zasahovat v neprospěch žadatelů, kteří si nejsou 

jisti adekvátní motivací. Bohužel se v praxi stává, že jsou mnohé negativní motivace 

přehlíženy, dříve odmítnuté žádosti budoucích náhradních rodičů se přehodnocují a dítě je 

jim přesto svěřováno. Zde začíná první problematický moment celého procesu náhradní 

rodinné péče, který ovlivňuje třeba i dlouhodobý tvořící se vztah s dítětem. Jeho 

problematické nastavení tak vzniká již v počátku. Nelze se pak divit, že se tyto náhradní 

rodiny mohou rozpadnout,  vztahy mezi náhradními rodiči a dítětem se neutvoří a 

hodnoceny jsou jako neúspěšné. Geisslerová (1996) mluví o egoistických motivech,          

o nezkušenosti, o  uspokojování pouze rodičovských potřeb, které neberou zřetel na zájem 

a dobro dítěte.   Potvrzuje to i Průšová (2009), která sledovala děti vrácené z neúspěšného 

osvojení a pěstounské péče zpět do ústavu. Většina náhradních rodin, zaznamenala 

problémy již v prvním roce společného života. Problémy ale řešili vždy sami, bez pomoci 

odborníků. Nebyli připraveni na projevy citové deprivace u dítěte, rodiny byly spíše 

uzavřené, docházelo k zatajování původu dítěte. Na děti se kladly  vysoké nároky, které 

nemohly splnit. Někteří z těchto neúspěšných náhradních rodičů byli zařazeni do evidence 

žadatelů  až na odvolání a byli typickými „stěžovateli“. Odmítali běžné procedury a chtěli 

si dělat vše po svém. 



60

5.3. Výběr náhradních rodičů

Náhradní rodiče se vybírají pro dítě, nikoli dítě pro rodiče, jak tomu bylo historicky 

dříve. Tato praxe má své nesporné výhody. Zaručuje stejné šance všem dětem. Zabraňuje 

se experimentování s dětmi, nebo vzít si dítě jen na zkoušku. Praxe je podobná 

přirozenému rodičovství, kdy také nevíme, jaké dítě se narodí (Škoviera, 2007). Náhradní 

rodiče mají  právo vybrané dítě odmítnout a počkat na jiné, bez toho, aby vznikly jakékoli 

vazby. Pokud si rodiče netroufají na výchovu romského dítěte, postiženého dítěte nebo 

dítěte, jehož vývoj je v budoucnu nejasný, je lepší počkat. Nelze nikomu dítě vnutit, pokud 

mu není alespoň trochu sympatické. Začíná se tvořit vztah, který bude v budoucnosti 

poutem dítěte a náhradních rodičů. Proto nesouhlasím s tvrzením, že by si adoptivní rodiče 

měli vzít první dítě, které je jim formálně „nabídnuto“ a pokusili se za každou cenu 

vytvořit nové vztahy. 

Zmíněna praxe „rodiče pro dítě“ není jednoznačná v případě umísťování větších dětí, děti 

romských nebo postižených (Škoviera, 2007; Klimeš 2002). Ty jsou a priory žadateli

odmítány. Jiná situace ale nastává, jakmile je s dítětem navázán osobní vztah. Náhradní 

rodiče romských dětí, které sledoval výzkum Svobodové, Kovaříka, Niederleho (1981) 

uvádějí, že jim na původu dítěte nezáleželo a celou jednu třetinu z nich ovlivnilo v jejich 

rozhodnutí právě setkání s konkrétním romským dítětem. Přikláním se tudíž k názoru 

předešlých autorů a k jejich doporučením, že je třeba podporovat rozvoj takových 

společných aktivit, při kterých dochází ke kontaktům dětí teoreticky vhodných                  

do náhradních rodin a potencionálních náhradních rodičů. Využít lze například pobytové 

akce s dětmi na letních akcích, které pořádají neziskové organizace atd.

V současnosti je možné, aby u nás přijal dítě do náhradní rodinné péče i člověk sám,      

bez partnera. Není však možné osvojit dítě  jako homosexuální pár. Žadatel, který touží 

přijmou dítě sám, je v jistém smyslu znevýhodněn. Nedokáže dítěti nabídnout úplnou 

rodinu. Tím, že je na výchovu dítěte sám, je větší pravděpodobnost, že bude emocionálně 

zranitelnější. Nemá trvalou oporu v partnerovi, a proto nemusí stačit na případné problémy 

s dítětem. Své rodičovství může rychleji vzdát. Vzhledem k charakteristice dětí, které      

do náhradních rodin přicházejí, je pak předpokládaná výchova v mnohém obtížnější, 

náhradní rodiče se dostávají do situací, které se v běžných rodinách nevyskytují.  Jsou však 

náhradní rodiče (matky), které to zvládají dobře. Důkaz představují matky z SOS vesniček, 

které žijí bez partnerů.  Samotné náhradní matky tudíž nejsou ze zásady odmítány a 
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naopak se ukazují jako  úspěšné v případě přijímání starších dětí. Weyerová (1996) sděluje 

zkušenosti z Rakouska, kde se osvědčily především samotné matky – učitelky. Pro starší 

děti může být snazší navázat bližší vztah jen s jedním novým člověkem nikoli s párem 

rodičů. Navíc jsou děti již ve věku, kdy potřebují také matku jako „přítelkyni“ a je snazší ji 

takto akceptovat než se sžívat s celou rodinou. Tyto neúplné náhradní rodiny však budou 

pravděpodobně potřebovat větší psychosociální podporu jak příbuzných tak celého okolí. 

Náhradní rodinná péče zajišťovaná osamoceným mužem nebývá zvykem.  

Pokud hledáme rodiče pro dítě, hledáme kompatibilní charakteristiku také budoucích 

náhradních rodičů. Vzhledem k tomu, že každý člověk je individualita, každý pár je jiný a 

zároveň potřeby dítěte jsou také specifické, je tzv. párování náhradních rodičů a dětí 

velice složitý proces. Tohoto výběru se účastní odborníci v oblasti náhradní rodinné péči a 

tvoří na krajských úřadech tzv. poradní sbor. Ten doporučuje k dítěti nejvhodnější rodinu. 

Výběr konkrétní rodiny pro konkrétní dítě není závislý ani tak na nějakém časovém 

pořadníku žadatelů, ale zejména na míře jejich nároků a požadavků, toleranci a sociálně-

psychologickém posouzení (Bubleová, Vávrová, 2010). Aby mohl výběr proběhnout         

co nejlépe, tvoří se také tzv. atributy vhodných žadatelů, což jsou vlastně potencionální 

vlastnosti  vhodných žadatelů (Klimeš, 2002). Patří mezi ně dobrý vztah k dětem a 

kontakt s nimi, dobrá informovanost o náhradní rodinné péči nebo kontakty či praxe 

s dětmi z ústavů, povědomí o tom, co náhradní rodiče může čekat, orientace na hodnoty 

rodiny, nikoli na výkon a ambice, také tolerance, otevřenost, nelpění na získání dítěte, 

umění vycházet i s problémovými lidmi atd. 

Nezbytné pro budoucí náhradní rodiče je zamyslet se nad tím, že s dítětem přijímají i 

existenci jeho biologických rodičů, sourozenců a v případě pěstounské péče i možnou 

účast biologické rodiny na výchově dítěte. Je zapotřebí posoudit potenciál nejen budoucích 

náhradních rodičů, ale také rodiny jako celku. I názor dětí, které již v rodině žijí, má být 

brán v úvahu.  Každý člen rodiny by pak měl zkoumat, jaké zatížení unese, co je schopen 

vydržet. To se týká především budoucích matek. V úvahu by se mělo brát také rozložení 

věku dětí v rodině, aby se zabránilo přílišnému srovnávání (Weyerová, 1996).  Zmíněná 

autorka doporučuje, aby přijaté dítě bylo nejmladší. Dále upozorňuje, že dítě může mít vliv 

na rodinný život a partnerské vztahy, které bývají vystaveny mnohým těžkým zkouškám.  

Některé náhradní rodiny se z toho důvodu i rozpadají. Za zásadní se dále považuje také 

připravenost a reakce příbuzných a okolí. Především pak prarodičů. Ne všichni prarodiče 
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s osvojením či pěstounskou péčí souhlasí a chtějí hrát roli babiček a dědečků těmto „cizím“ 

dětem. Stává se, že prarodiče přijaté děti za své neberou, dávají najevo svůj nesouhlas a 

upřednostňují vlastní vnoučata.  Rodinné fungování pak bývá složitější, může docházet    

ke konfliktům a dlouhodobému neporozumění.

Zprostředkování náhradní rodinné péče je řízeno pravidlem vybrat pro dítě takovou 

rodinu, která dítě přijme takové, jaké skutečně je. Jak dále doporučují Bubleová a 

Vávrová (2010), znamená to přijmout dítě s jeho starostmi, radostmi, přednostmi, ale také 

riziky ve vývoji, s jeho minulostí, osobní a rodinnou anamnézou, s důsledky pobytu 

v ústavu nebo v nefungující rodině. Kompetentní úřady pak hodnotí podmínky rodiny, 

předpoklady a zdroje pro přijetí dítěte, jaké potřeby dítěte může rodina naplnit nikoliv jaké 

požadavky mají na dítě. „K tomu, aby dítě bylo v rodině přijato, nestačí „tolerovat“ 

ani „připouštět“, je třeba „přijmout.“ (Rotreklová, 2008). Budoucnost náhradní rodiny a 

její potencionální úspěšnost je ve velké míře závislá na co nejlepším výběru náhradních 

rodičů pro konkrétní dítě.  
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6. VZDĚLÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIČŮ

Vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče se ukazuje dlouhodobě jako nezbytné. 

Připravuje náhradní rodiny na přijetí dítěte a po jeho umístění pak napomáhá snazší 

socializaci dítěte i rodiny. Mělo by přispět k pochopení dítěte, seznámit s jeho potřebami, 

možnými problémy či  handicapy, informovat o možnostech „práce“ s dítětem, ale také 

ukázat pravidla fungování systému péče o dítě.  Vzdělávání má za úkol otevřít náhradní 

rodinnou péči konkrétním potencionálním nebo aktivním náhradním rodičům a zároveň 

otevřít tyto náhradní rodiče  problematice náhradní rodinné péče. Vzdělávání může být 

rozděleno do dvou typů:

 povinná odborná příprava náhradních rodičů před přijetím dítěte,

 dobrovolné vzdělávání po příchodu dítěte.

6.1. Povinná odborná příprava před přijetím dítěte 

Teprve od roku 2006 je u nás Zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí 

zavedena povinnost odborné přípravy náhradních rodičů před přijetím dítěte. Příprava se 

stává součástí procesu zprostředkování náhradní rodinné péče (§19a). Zajišťují ji krajské 

úřady. Buď samy nebo prostřednictvím jiných organizací či osob pověřených výkonem 

sociálně právní ochrany dětí. V zákoně však není uvedena bližší představa o odborné 

přípravě. Neuvádí se cíl, obsah, rozsah, forma přípravy ani požadavky na poskytovatele, 

jak upozorňují také Konečná, Koubová (2010). MPSV vydalo metodické doporučení,      

na základě kterého je možné přípravu koncipovat.22 Je však nezávazné. Při bližším 

zkoumání obsahu metodického doporučení zjistíme, že zde vůbec nenalezneme termín 

„výchova“ . Zaměření na vlastní výchovu dítěte je skryto pod tradičním pojmem v sociální 

oblasti a tím je „péče“. 

Novelou zmíněného zákona se odborná příprava stala součástí odborného posouzení 

zájemců o náhradní rodinnou péči, čímž se význam přípravy posouvá do roviny 

                                                
22 Metodické doporučení MPSV č. 7/2009 k odbornému posuzování žadatelů o zprostředkování náhradní 
rodinné péče stanovuje tři cíle přípravy: 1. poskytnout žadatelům přístupnou a pozitivní formou dostatek 
odborných informací o specifikách náhradní rodinné péče; 2. umožnit žadatelům utvářet si konkrétní 
představu o budoucím fungování jejich rodiny v souvislosti s příchodem „nevlastního“ dítěte; 3. získat 
kvalifikované informace o žadatelích, jejich chování a prožívání a vyhodnotit je ve vztahu k možnému přijetí 
dítěte.
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diagnostické. Chápána je tedy v zásadě jako diagnostický nástroj při rozhodování 

krajského úřadu, zda vůbec zařadí zájemce do evidence žadatelů (Konečná, Koubová, 

2010). Poněkud odlišná forma přípravy probíhá pro pěstouny na přechodnou dobu, kde se 

očekává úzká spolupráce s rodiči dítěte a nutnost vyrovnat se s krátkodobostí péče a 

častým střídán dětí. Přilnutí pěstounů k dítěti, jejich neochota dítě vrátit rodičům a 

následná psychická traumata pěstounů i dětí se již objevily v zahraničí jako varující 

(Škoviera, 2009).  

Zatím velmi krátké praktikování příprav u nás neumožnilo zásadní výzkumy, které by 

zhodnotily její působení. Až  v roce 2010 zpracovalo Středisko náhradní rodinné péče 

v Praze studii Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v ČR (Konečná, Koubová, 

2010). Studie zjišťuje zkušenosti s přípravami, zajímá se o to, co se osvědčilo, jak by měly 

přípravy vypadat apod. Zkušenosti jsou rozdílné vzhledem k tomu, že každý kraj si 

koncipuje přípravu po svém. Také kvalita přípravy je odlišná.  Během šetření, kterého se 

účastnili náhradní rodiče i odborníci z celé republiky, vyplynulo, že obsahem příprav se 

stává zejména příležitost k setkání s odborníky. Hodnocena je i možnost seznámit se     

se zkušenými náhradními rodiči nebo se stejnými zájemci. Forma přípravy bývá většinou 

skupinová. Zjištěním je, že příprava může fungovat také jako určitá forma terapie. 

Rozkrývají se motivy, hodnotí se psychické síly. Často dochází ke změnám představ a 

posunům v požadavcích budoucích náhradních rodičů. Za oficiální „cíl“ přípravy, který 

vyplývá ze zákona, je potom považováno posouzení čili diagnostika zájemců.

Témata přípravy se dotýkají oblasti zdravotní, právní, sociální, pohledu vývojové 

psychologie atd. Informace, které obdrží zájemci během přípravy, by se daly rozdělit       

do dvou skupin. První skupina obsahuje základní údaje o problematice náhradní rodinné 

péče s důrazem na vysvětlení rozdílů v jejích formách, informace o procesu 

zprostředkování, charakteristice dětí, možnostech kontaktu s biologickou rodinou, 

způsobech, jak vytvářet dítěti rodinné prostředí, změnách v systému rodiny po přijetí dítěte 

a dalších tématech. Druhá skupina témat se týká vlastních motivů budoucích osvojitelů a 

pěstounů a jakési formy sebereflexe. Na základě zkušeností organizací, které realizují 

přípravy, jsou doporučovány další inovace v jejich průběhu. Týkají se především nutného 

odlišného přístupu k přípravě osvojitelů a pěstounů (srov. Hofrová, Rotreklová, 2007;

Chytrý, 2007). Vzhledem k rozdílům, které plynou z poslání obou forem, se pak zdá 
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příprava na pěstounství složitější a měla by být i relativně delší.23 Přípravy by měly 

směřovat mimo jiné ke snížení neúspěšnosti náhradních rodin. V přípravách se osvědčily 

nové formy a metody skupinové a individuální práce. Tematické okruhy by měly 

odpovídat současné realitě náhradní rodinné péče a jejím problematickým oblastem. 

Nakonec souhlasím s autorkami, že stěžejním bodem přípravy pěstounů je „…opravdové 

přijetí a zvnitřnění skutečnosti, že dítě má své rodiče, kteří jsou pro něj významní a 

pěstouni nemohou být konkurenty nebo přímo nepřáteli rodičům dítěte“. (Hofrová, 

Rotreklová, 2007, s. 15).

6.2. Dobrovolné vzdělávání po příchodu dítěte

Příprava před přijetím dítěte je nezbytná k tomu, aby si budoucí náhradní rodiče ujasnili 

svou motivaci, zjistili, co vlastně náhradní rodinná péče obnáší, s jakými riziky je spojena 

a jakou pomoc mohou očekávat. K tomu je nezbytné další průběžné vzdělávání, které se 

nabízí po přijetí dítěte do rodiny. V zákoně již žádná povinnost následného vzdělávání 

není. Je tedy  dobrovolné. Ze zájmu náhradních rodičů ale vyplývá, že následné vzdělávací 

aktivity reagující na konkrétní potřeby rodin a dětí, jsou žádoucí a využívané. Poskytují je 

především neziskové organizace. Poradenství zprostředkují  ze zákona také oddělení 

sociálně-právní ochrany dítěte. Sami pracovníci však nebývají  vzděláni v oblasti 

pedagogiky, speciální pedagogiky, etopedie atd. Jejich poradenství bude spočívat 

především v sociálně-právní oblasti, což se zdá pro rodiče nedostačující. Další problémové 

okruhy ve vzdělávání souvisí s vývojem dětí, uspokojováním  jejich potřeb,  novými 

životními situacemi, přizpůsobováním se rodiny i dětí atd. 

Vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče je propojeno i s akademickou sférou. Již v roce 

2002 byl v rámci výzkumné zprávy Bubleové, Kovaříka, Pazlarové (2002) navržen 

bakalářský stupeň studia oboru „pěstoun-terapeut“, který by byl kvalifikován i pro jiné 

oblasti sociální péče (senioři, nemocní, uprchlíci…). Nedošlo však k jeho realizaci. 

V současnosti u nás probíhá projekt vzdělávání v náhradní rodinné péči ve spolupráci         

s Ostravskou univerzitou, na Filozofické fakultě je nabízen dvousemestrální modul 

celoživotního vzdělávání. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se 

                                                
23 Autorky navrhují pro osvojitele přípravu v rozsahu 42 hodin skupinové práce, 2x několikadenní setkání, 1x 
jednodenní setkání a 1x individuální konzultaci po skončení přípravy. Pro pěstouny navrhují 53 hodin 
vzdělávání, 3x vícedenní setkání, 1x jednodenní setkání, 1x individuální konzultaci po skončení přípravy a 
1x setkání za účasti dětí pěstounů, které již v rodině vyrůstají (Hofrová, Rotreklová, 2007).



66

uskutečnil pro studenty oboru pedagogika-sociální práce v letech 2006 až 2008 projekt 

„Akční pole sociální práce“, který nabízel modulové studium nepovinných předmětů,   

mezi nimi i problematiku náhradní rodinné péče. Jinou formou vzdělávacích akcí jsou 

semináře. V Brně proběhl v roce 2011 již 11. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní 

rodinné péče přinášející aktuální informace od odborníků z terénu, sociálních pracovníků i 

náhradních rodičů, vydávány jsou sborníky. Zároveň existuje několik významných 

webových portálů zabývajících se náhradních rodinnou péčí, v rámci kterých fungují 

poradenská centra. Další odborné semináře a konference probíhají jako součást diskuse      

o transformaci péče o ohrožené děti. 

Postupná profesionalizace pěstounské péče přináší v poslední době stále nové otázky         

o dalším vzdělávání pěstounů. Výrazně k tomu přispívá také měnící se charakteristika dětí 

a zvýšené nároky na náhradní rodiče. To vše je spojeno s potřebou získávání informací a 

vzděláváním. Jinou otázkou je pak zcela speciální forma - terapeutická profesionální 

pěstounská péče, která by vyžadovala předchozí studium vybraných oborů jako podmínku 

(Matoušek, Pazlarová, 2010). Zatím však tato forma péče u nás není zavedena. 

6.3. Zkušenosti ze zahraničí

Zkušenosti, které k nám přicházejí ze zahraničí, ukazují existenci mnohem většího důrazu

na vzdělávání náhradních rodičů v oblasti dané problematiky, na jejich podporu a 

permanentní doprovázení (Choice et al., 2001; Finkelstein, Wamsley, Miranda, 2002).

Souvisí to možná i s větší profesionalizací pěstounské péče, která s sebou nese jiné atributy 

práce a nezbytnou spolupráci s odborným týmem i rodiči dítěte. Ve Francii mají zásadu, že 

pěstoun by neměl být na problém nikdy sám. Pěstouni se pravidelně setkávají s týmem 

odborníků – psychologem, pedagogem, speciálním pedagogem nebo sociálním 

pracovníkem (Šimek-Lefeuvre, 2010). Nutno uvést, že se zde vyskytuje pouze  

profesionální pěstounská péče. Náhradní rodiče mají možnost konzultovat jakýkoli 

problém v rodině stálou telefonickou službou. Pěstounská péče je zde podporována 

vzdělávacími aktivitami v rozsahu 300 hodin. Před příchodem dítěte probíhá 60 hodin 

vzdělávání a do tří let po příchodu dítěte se doplňuje dalšími 240 hodinami. Jsou 

praktikovány tři vzdělávací oblasti: přijímání a integrace dítěte do rodiny, výchova dítěte,  
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profesionální komunikace v pěstounské péči. Pěstouni mohou získat státní diplom 

rodinného asistenta.24

Na Slovensku probíhají přípravy pro osvojitele a pěstouny v rámci programu PRIDE, který

pochází z USA. Příprava může být individuální nebo skupinová v minimálním rozsahu 26 

hodin.  Organizuje ji Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR)  prostřednictvím 

referátu poradensko-psychologických služeb na ÚPSVR nebo jiné akreditované subjekty 

jako Úsmev ako dar, Návrat atd. Program PRIDE je založen na rozvoji rodičovských 

kompetencí (Hudeková,  Pukancová, 2009). Pro profesionální rodiče probíhají                  

na Slovensku odlišné čtyřicetihodinové, respektive šedesátihodinové programy. 

Profesionálním rodičem na Slovensku může být osoba s minimálně středoškolským 

vzděláním. Pokud se profesionální rodič věnuje dítěti, které má poruchy chování nebo 

které je drogově či jinak závislé, je předpokladem vysokoškolské vzdělání druhého stupně, 

splnění stanovených  kvalifikačních předpokladů a zmiňované přípravy (více informací    

na www.upsvar.sk). V Rakousku je situace odlišná. Pro potencionální náhradní rodiče 

probíhají dvousemestrální přípravné kurzy na třech vídeňských lidových vysokých školách 

Favoriten, Ottakring a Floridsdorf. Absolventi získávají osvědčení (Zachhuberová, 1996; 

Bubleová, Kovařík, Pazlarová, 1996). 

                                                
24 Informace jsem získala osobně během odborné stáže v Centre départemental de l'enfance et de la famille, 
v Limoges, Departement Horní Vienna, Francie, v březnu 2011.
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7. RODIČOVSTVÍ V SOUČASNOSTI 

Až do 70. let  minulého století nebyla instituce rodičovství speciálním předmětem zájmu 

vědních disciplín, které se jí zabývají dnes. Teprve radikální pokles porodnosti               

pod reprodukční míru a vliv feminismu spolu s  kritickou sociologií situaci obrátily 

(Možný, 2002).  Rodičovství již není samozřejmé a dané jako v minulosti. Rodiče dnes 

mohou více než dříve regulovat porodnost a volit, kdy by chtěli mít dítě. Odkládání 

porodů, rozvoj kariéry žen anebo finanční obtíže působí na oddalování jejich rozhodnutí 

pro dítě. Rozhodování, kdy nebo zda mít děti, je ovlivněno dvěma tlaky, které rozvíjí 

Sobotková (2001). Mluví se o tlaku psychologickém a tlaku sociálním. Především jde ale  

o individuální posouzení negativ rodičovství (obětí) a pozitiv rodičovství (přínosů).25

Zmíněné hodnocení provádějí i rodiče náhradní, především ti, kteří ještě žádné děti nemají.

7.1. Koncept náhradního rodičovství a jeho dimenze

Rodičovství je široký koncept s odlišným obsahem, který závisí na fázi rodinného cyklu. 

Koncept fází obsahuje zároveň koncept přechodů  mezi těmito fázemi. Právě přechod 

k rodičovství je  hodnocen jako nejvýznamnější (Možný, 2002). Jedinečnost přechodu 

k rodičovství je systematizována ze čtyř hledisek (Rossiová in Možný, 2002). Ne všechna 

ale platí u náhradního rodičovství. Rodičovství je považováno za: a)  přechod pod silným 

kulturním tlakem; b) přechod mimovolní; c) přechod nerevokovatelný; d) přechod 

zlomový. U náhradního rodičovství probíhá přechod k rodičovství odlišně ve dvou bodech. 

Nemůže být mimovolní, neboť je podložen právním aktem, kdy náhradní rodič přijímá 

vědomě cizí dítě do své rodiny. Jde tedy o plánovaný přechod k rodičovství.26 A není také 

vždy nerevokovatelný. To platí jen v případě nezrušitelného osvojení. 

Rodičovství je označováno pojmem parentig. Ten je ve většině případů používán i 

v případě náhradního rodičovství. Osvojitelé jsou pak adoptive parents, pro biologické 

(vlastní) rodiče se užívá označení birth parents. V anglosaské literatuře se v  posledních 

letech ustupuje od tradičního parenting k novějšímu pojmu fostering a označní foster 

                                                
25 Mezi oběti rodičovství řadí autorka: zpomalení kariéry, finanční znevýhodnění, omezení osobní svobody, 
dopad na manželský vztah, nezvratnost rozhodnutí, obava, že nebudu dobrým rodičem atd. Naproti tomu     
za přínosy rodičovství považuje: rozvoj vztahů (s dítětem i s partnerem), osobní naplnění, pokračování 
budoucnosti rodiny, rodičovství jako výzva, zdroj podnětů a poznání druhých i sebe sama a nakonec 
rodičovství jako známka dospělosti (Sobotková, 2001).
26 Výjimkou by mohl být partner, který vnitřně osvojení či pěstounskou péči nepřijal a pouze vyhoví svému 
partnerovi.
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parents se mění na foster carers. Odkazuje se tak mnohem více na fakt, že dotyčné dítě své 

rodiče má (Matoušek, Pazlarová, 2010).   

Rodičovství nemusí v zásadě vznikat pouze jako rodičovství biologické, tedy genetické. 

Podstatu náhradního rodičovství tvoří především vazby psychologické. V zásadě jsou 

rozlišovány tři charakteristické dimenze rodičovství (Matějček a kol., 1999, 2002; 

Kovařík, 2004): 

1) biologické rodičovství,

2) právní rodičovství,

3) psychosociální rodičovství.

7.1.1. Biologické rodičovství

Tradičně se udržuje představa, že biologické rodičovství je něco jedinečného, 

nenahraditelného, nenapodobitelného. Dlouhodobé výzkumy a rozvoj novějších věd jako 

biologie chování, vývojová psychologie anebo evoluční teorie dávají za pravdu, že i 

náhradní rodičovství může být plnohodnotné (srov. Matějček a kol., 2002). „Lze prokázat, 

že dítě samo za rodiče přijímá toho, kdo se k němu mateřsky a otcovsky chová, a nikoli 

toho, kdo se tak nechová a své rodičovství prokazuje pouze úředním potvrzením 

rodičovství biologického.“ (Matějček, 1999, s. 61). Náhradní rodiče biologickými rodiči 

nejsou. Biologickým rodičem se člověk stává početím a narozením dítěte. Biologická 

příbuznost může být považována za jisté  zvýhodnění, umožňuje rodičům i dítěti angažovat 

se ve vztahu, působí protektivně (Zrzavý in Matoušek, Pazlarová, 2010). Není tomu tak ale 

vždy. „Rodičovství biologické není samo o sobě – ani u matek – zárukou kladného vztahu 

k dítěti; naopak, nevylučuje hrubé zanedbávání, odmítání  ani týrání dětí.“ (Koluchová, 

2003, s. 120).  

Náhradní rodičovství není založeno na biologické posloupnosti generací, zjistilo se však, 

že u člověka existuje jistá biologická výbava, která se projevuje v rodičovském chování 

k dítěti. Tzv. Papouškův koncept intuitivního rodičovství ukazuje, že rodičovské chování  

má vrozený základ. „Intuitivní rodičovství označuje celou škálu případů, kdy rodiče a 

pečovatelé při komunikaci s vlastním nebo cizím kojencem modifikují své chování, aniž 
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by si toho  byli vědomi nebo tím sledovali nějaký záměr.“27 (Ditrichová, Papoušek, Paul, 

2004, s. 77).  

Náhradní rodičovství se může jevit ve vztahu k biologickému rodičovství jako 

„méněcenné“. Náhradní rodiče se vyrovnávají s tím, že dítě není skutečně jejich.            

Pro mnohé to není snadné. Mají pocit, že je jejich rodičovství méně dokonalé, jako by bylo 

kvalitativně horší. Souvisí to především s přijímáním rodičovství jako skutečně odlišného, 

náhradního, jiného, tedy s vytvářením identity náhradního rodiče. Jen tak je pak možné, 

aby i dítě přijalo svou identitu jako dítěte adoptovaného či dítěte v pěstounské péči 

(Kovařík, 2004). Biologičtí rodiče zůstávají v různé míře součástí socializace každého 

dítěte. Přijmutí faktu, že dítě má svou vlastní rodinu, která je pro jeho zdravý vývoj 

v jistém smyslu důležitá, je nelehkým ale nezbytným úkolem především pro pěstouny 

(Matoušek, 2010; Vrtbovská, 2005). 

Náhradní rodičovství, především pak rodičovství osvojitelů, je spojeno s fenoménem 

„ztráty“  (Kovařík, 1999; 2004). Náhradní rodiče často ztratili možnost mít vlastního 

potomka. Nemají moc nad minulostí přijatého dítěte a mohou se bát budoucnosti a 

výchovy dítěte. Otázky, zda se náhradní rodičovství „vydaří“ či nikoli, bývají v pozadí 

mnoha výchovných problémů. Mohou být projevem nedůvěry vůči dítěti i sobě samým. 

Noví rodiče chtějí zasahovat „osudově“ do života dítěte. Vymazávají vlastní rodiče a  

minulost dítěte, mění ji, chtějí kontrolovat historii i současnost a stát se tak vlastními 

rodiči. Nakonec existuje i v současnosti dosti příkladů, kdy bývá náhradní rodičovství  

zatajeno před dítětem i před ostatními příbuznými a známými. Není tak propojeno 

s „pravdou“, která by měla být upřednostněna před zájmy rodičů. Pravda ve výchově, jak 

ji nazval Matějček (1992, 2002), je princip, který by měl být aplikován v náhradních 

rodinách jako základní. 

7.1.2. Právní rodičovství

Vznik náhradního rodičovství je podmíněn pouze rozhodnutím soudu. Míra rodičovské 

odpovědnosti a rodičovských práv se významně liší u osvojení a pěstounské péče.  

Informace lze čerpat ze Zákona o rodině č. 94/1963 Sb. Právně jsou hodnoceny jako 

                                                
27 Matějček a kol. (2002) popisuje, že rodičovského chování je schopno také dítě od středního školního věku. 
Právě v tomto věku dochází k dozrávání instinktivního rodičovského chování.
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„praví“ rodiče pouze osvojitelé. Ti mají  rodičovskou zodpovědnost při výchově dítěte a 

z toho vyplývající práva a povinnosti. Pěstouni  právně rodiči nejsou. Nemají ani 

vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti mají jen 

v běžných věcech. V případě  výkonu zvláštních věcí musí žádat o souhlas biologické 

rodiče dítěte, popř. soud. Dítěti zůstává většinou i příjmení biologických rodičů. Jsou tedy, 

například ve škole, snadněji  identifikovatelné. 

7.1.3. Psychosociální rodičovství

Koluchová (2003, s. 118), která vychází z dlouhodobých výzkumů v náhradních rodinách,

vyzdvihuje důležitost psychosociální dimenze rodičovství a tvrdí, že „…jde o pravé 

rodičovství na psychologickém základě“. Podstatné je, že náhradní rodiče děti přijímají a 

chovají se k nim rodičovsky. V rámci tvorby náhradního rodičovství dochází ke spojení 

„dvou odlišných světů“. Vzniká nový vztah mezi dítětem, jehož rodiče nejpravděpodobněji 

selhali ve svém biologickém rodičovství, a náhradními rodiči, u kterých se očekává, že 

budou vychovávat dítě na základě rodičovství psychologického. 

Matějček (2002) odkazuje na poznatek psychologických a etologických studií, které tvrdí, 

že podstatou vztahu dítěte k rodičovským osobám je především poskytování opory a jistoty 

v poznávání neznámého světa. Používá především pojem „jeho lidé“ jako klíčové činitele 

v psychickém vývoji dítěte. Dítě se rodí bez vrozené znalosti, kdo jsou jeho biologičtí 

rodiče, ale s vrozenou potřebou kontaktu s lidmi, kteří mu poskytnou obživu a blízkou 

přítomnost. Matějček v této souvislosti dodává: “Kojit a krmit dítě je možno bez lásky –

dávat dítěti pocit jistoty, opory a důvěry v lidský svět bez lásky nejde.“ (tamtéž, s. 98).

Psychologická podstata rodičovství je ve vnitřním přijetí dítěte. Ať jde o rodiče vlastní či 

náhradní. Tím je před všechny rodiče kladen stejný zásadní úkol (Matějček a kol.,  1999).  

Co z toho plyne pro náhradní rodiče? Předpokládá se, že bude pěstounská péče mnohem 

více výchovně náročná. Může docházet ke střetu protichůdných názorů dvojích rodičů. 

Vlastní rodiče nemusejí sdílet s pěstouny výchovný styl ani hodnoty. Navíc může dojít 

k tomu, že dítě neví, ke komu má být loajální a koho má poslouchat. Je popisována rivalita 

mezi oběma rodinami a boj o dítě (Hejná, 2003). Mluvíme o „dítěti sdíleném dvěma 

rodinami“ (Šimek-Lefeuvre, 2010) nebo o „zdvojení rolí“ (Hejná, 2003). V České 

republice není stále rozvinut jasný a přehledný systém podpory pro oba druhy rodičovství. 
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Kontakt s vlastní  rodinou dítěte bývá problematický, pěstouni se ho obávají (Konířová, 

Koníř, 2009). Některé pěstounské rodiny nejsou ochotné spolupracovat s rodinou dítěte, 

pokládají ji za špatný vzor pro dítě (Hejná, 2003). Jiné náhradní rodiny praktikují kontakty 

zdařile. Jako hlavní příčinu tohoto stavu vidím v nepochopení institutu pěstounské péče 

samotnými pěstouny, kteří ho de facto považují za osvojení a dále jejich obavy, že o dítě 

přijdou. Napomoci by mohlo doprovázení kontaktů obou rodin a reální zhodnocení jejich 

frekvence. Odmítat je lze jen ve zcela výjimečných případech.  

7.2. Profesionální rodičovství

Vzhledem ke změně charakteristiky dětí a stále silnějšímu důrazu na biologické 

rodičovství spolu se snahami o zachování původní rodiny dítěte a její podporu, se 

v posledních třiceti letech rozvíjí v zahraničí forma tzv. profesionální pěstounské péče. Je 

založena na jiném pojetí pomoci ohroženému dítěti a jeho rodině než jsme zvyklí u nás.28

Dokumentuje to francouzská definice pěstounské péče od M. David, kterou uvádí Šimek-

Lefeuvre (2010): „Pojmem pěstounská péče rozumíme umístění dítěte, permanentně,       

ve dne a v noci, na určité období, v rodině, která je finančně odměňována a která zajišťuje 

péči a výchovu umístěného dítěte, bez toho, že by jí toto dítě patřilo.“  Profesionální 

pěstouni nejčastěji bývají zaměstnanci odboru péče o dítě  (např. ve Francii) nebo přímo 

ústavního zařízení jako je tomu na Slovensku (Hudecová, 2009). Uzavírají se  

zaměstnavatelem dohodu, která se týká výchovy konkrétního dítěte, za svou práci pobírají 

plat. Pěstounství je chápáno jako profese.29  

Do profesionální pěstounské péče přicházejí děti, které se ocitají akutně v krizi, vyžadují 

pomoc po dobu než se mohou opět vrátit domů, dále děti vyžadující zvláštní péči. Jedná 

se o mladistvé pachatele, děti s poruchami chování, samotné nezletilé matky i s dítětem, 

děti se závažným onemocněním či vývojovými vadami, mentálně postižené  atd.  Je 

příhodná i pro některé děti, pro které není vhodné ústavní prostředí či jiná forma náhradní 

rodinné péče (Bubleová, Kovařík, Pazlarová, 2002). Dokonce je možné i umístění celé 

rodiny v rámci whole family placement, které se využívá v Jižní Karolíně. Zde je kladen 

                                                
28 Šimek-Lefeuvre (2010) popisuje dřívější situaci ve Francii, která se podobala situaci u nás dnes. 
Pěstounská péče se blížila spíše osvojení, dávky pěstounům byly minimální, neboť se předpokládalo, že péče 
o dítě a navázání citového vztahu s ním by nemělo být spojené s finanční odměnou. Dnes je naopak finanční 
odměna základním principem této péče. 
29 Výše platu je v různých zemích odlišná. Může se pohybovat na úrovni platu zaměstnance ústavního 
zařízení - Norsko,  Francie, Belgie (Bubleová, Kovařík, Pazlarová, 2002).  
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důraz na osvojování odpovědného rodičovského chování vůči dítěti,  především pokud 

došlo ke zneužívání dítěte rodičem. Takto zůstává dítě s rodičem v bezpečném prostředí 

pěstounské rodiny (Kovařík, 1998). V našem prostředí zůstává otázka, zda je společné 

umístění dítěte s toxickým rodičem ku prospěchu, zodpovězená spíše negativně. Nemáme 

podobné výchovné zkušenosti a zatím ani možnosti posouzení. Na „bezbřehé“ propojování 

destruktivních a škodících rodičů je nazíráno tak, že je lepší s nimi kontakty neuzavírat. 

Téměř ve všech zemích je spatřován problém nedostatku vhodných pěstounů pro takové 

děti. Od pěstounů se může vyžadovat průběžné vzdělávání, pracují v týmech odborníků, 

jejich práce trvá 24 hodin denně (Bubleová, Kovařík, Pazlarová, 2002; Kovařík, 1998). 

Ačkoli jde o profesionální rodičovství, mezi pěstounem a dítětem se tvoří intimní blízký 

vztah, i když dítě pěstounům „nepatří“ (Šimek-Lefeuvre, 2010). Emocionální složka 

rodinného fungování je zcela zásadní a v rámci pobytu dítěte v rodině se jí přirozeně 

využívá. Největším problémem a zásadním konfliktem, který prožívají profesionální 

rodiče, je to, že kvalitní vztah budovaný s dítětem na bázi rodičovství brání 

profesionálnímu přístupu k rozviji vztahů s biologickou rodinou dítěte nebo přípravě        

na odchod dítěte do jiné náhradní rodiny (Hudecová, 2009). Mělo by se tedy pracovat 

průběžně se všemi třemi zúčastněnými stranami – dítětem, biologickými rodiči i pěstouny. 

Zkušenosti však ukazují, že některé pěstounské rodiny nemusejí situaci odchodu dítěte 

zvládnout30 (Škoviera, 2009). 

7.2.1. Terapeutické rodičovství

V určitých případech se výchovný proces v náhradní rodině neobejde bez odborné 

terapeutické složky. Traumatizované děti postižené deprivační zkušeností si přenášejí 

vzorce chování z původního toxického prostředí. Jejich vnitřní negativní pracovní model je 

založen na negativních předpokladech o jiných lidech i o sobě samém. Tyto jejich 

zkušenosti jsou do mozku otisknuty. K nápravě ale nemusí dojít samovolně, tedy  pouhým 

umístěním do příznivějšího prostředí náhradní rodiny. Mezinárodní klasifikace nemocí již 

obsahuje tzv. reaktivní poruchu vazby. Jde o nepřiměřené sociální chování dítěte 

                                                
30 Navrhují se dvě alternativy řešení. V prvním případě by mělo být profesionální rodičovství myšleno jako 
přechodné a určené dětem, které nemají vyjasněnou perspektivu (čeká se na rozhodnutí o osvojitelnosti, doba 
sanace rodiny atd.). V druhém případě by se týkalo dětí se speciálními potřebami (zdravotní handicapy), 
které by zůstávaly v profesionálních rodinách dlouhodobě. Jejich umístění do rodiny by se stalo alternativou 
k životu dítěte v ústavu (srov. Hudecová, 2009). 
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popisované před pátým rokem dítěte v důsledku nejisté vazby na pečující osobu. Takové 

dítě začíná po příchodu do rodiny organizovat nové prostředí tak, aby odpovídalo jeho 

předchozím negativním zkušenostem. Děti působí toxicky na náhradní rodinu a jsou častou 

příčinou jejího selhání (Matoušek, Pazlarová, 2010, s. 50-52).

Proto se v zahraničí začala objevovat další nová forma rodičovství, tzv. terapeutické 

rodičovství. Jeho hlavním cílem je přestavba negativního pracovního modelu na model 

pozitivní. Podstatou je pak podpora schopnosti přimknutí dítěte k pečujícímu 

dospělému. Poskytuje dětem plánovitě nové vzorce chování, komunikace a řešení konfliktů 

bez agrese. Rozvíjí chybějící dovednosti (Puughe, Philpot in Matoušek, Pazlarová, 2010). 

Terapeutické rodičovství se rozvíjí také ve spojení s medikosociální prací, spoluprací 

s lékaři a zdravotními pracovníky. Terapeutické rodičovství se zaměřuje např. na děti 

s psychiatrickým onemocněním či jinou závažnou diagnózou.  Umístěním dítěte se 

zabraňuje jeho dlouhodobé hospitalizaci (Kovařík, 1998).   Výsledky přináší  terapeutická

pěstounská péče v zahraničí, kterou zajišťují odborníci jako pedagogové, sociální 

pracovníci, psychoterapeuté. Zkušenosti ukazují, že zmíněné individuální terapeutické 

formy pěstounské péče jsou úspěšné (Bubleová, Kovařík, Pazlarová, 2002; Matoušek, 

Pazlarová, 2010).
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8. SOCIALIZACE DÍTĚTE

Socializace osobnosti je zásadním konceptem v tematice náhradní rodinné péče. 

Vysvětluje, jakým způsobem ovlivňují sociální okolnosti život konkrétního jedince, jak ho 

formují, jaký vliv má prostředí na rozvoj osobnosti. Umístění dítěte v rodině nebývá 

výchozím bodem primární socializace, jak je tomu při narození dítěte v běžné rodině. 

Většina dětí již proces socializace  započala ve vlastní nebo širší rodině či v ústavním 

prostředí, ve kterém doposud žily. Předchozí socializační zkušenost vytváří bázi, na které 

staví socializace v rodině náhradní.  

„Socializace je v nejširším smyslu slova formováním a růstem osobnosti pod vlivem 

rozmanitých vnějších podnětů, včetně lidských činností, které souborně nazýváme 

výchovou.“ (Koťa, 2004, s. 15). Nakonečný (1995, s. 27) mluví o procesu „…seznamování 

se člověka s konkrétním kulturním prostředím jeho rodiny a osvojování si kulturních 

způsobů chování, ale i cítění a interpretace skutečnosti.“ Svět kultury je možné chápat 

jako svět symbolů. Symboly přestavují hodnoty společnosti, její normy, vzorce chování 

nebo jazyk, které si jedinec postupně osvojuje. Formování osobnosti je založeno               

na sociálních interakcích. Jedná se o proces sociálního učení, ve kterém se vytvářejí 

sociální zkušenosti. Získávají se v rámci konkrétní kultury, subkultury a mezilidských 

vztahů (tamtéž, 1995). Socializace umožňuje kulturní transmisi mezi generacemi (Koťa, 

2004). Dítě přináší změnu do rodinného systému, rodiče mají být odpovědni za jeho 

výchovu, svůj život spojují se svými dětmi. Sami získávají nové zkušenosti (Giddens, 

1999).

V současnosti se společenské vědy opírají o tři základní koncepty socializace: Meadův, 

Freudův a Piagetův. Dnes již víme, že ani jedna koncepce nevystihuje proces socializace 

úplně. Dochází k odklonu od neustálých debat o tom, co je v lidském jednání  dáno 

geneticky a co je naučeno. Pohled na uvedené principy je zakotven v jejich interakci. 

Sociobiologická koncepce vysvětluje, že genetický kód představuje půdorys toho, co jsme 

schopni se naučit a co ne. Vysvětlení zůstává důležité pro nás právě v otázkách hranic 

možností výchovy a převýchovy jedince a limitů snah o změnu lidského chování  a 

lidských institucí (srov. Možný, 2002).  

Při porovnávání zmíněných tří konceptů Meada, Freuda a Piageta docházíme ke společným 

aspektům uvedených teorií, které se týkají raných fází života. Trvalý význam pro další 
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rozvoj osobnosti má v tomto období Fredův mechanismus zvládání nejistoty, jež nabývá 

v interakci s matkou a otcem. K sebeuvědomění pak dochází pomocí procesu popsaného 

Meadem, tedy v rozlišení me a self, kdy self je považováno za sociální čili produkt 

socializace. Rozvoj autonomie více souvisí se schopností vyrovnat se s nejistotou v raných 

fázích života (Freud) a může mít vliv na to, jak zdárně projde Piagetovými kognitivními 

stádii.  Klíčovým prvkem socializace jedince je vytvoření raných trvalých vazeb s jinými 

lidmi. Žádné dítě se nemůže v tomto období zdárně vyvíjet bez pevného dyadického 

vztahu s dominantním pečovatelem (Giddens, 1999, s. 53-54; Možný, 2002, s. 142; 

Bowlby, 2010).

Vývoj osobnosti postupně probíhá jako zrání. Zrání je spojeno s učením a vlivem 

přítomnosti matky v procesu socializace. Postupně přechází v učení určované edukací  

(Helus, 2004). V rámci socializace dochází k procesu utváření a vývoje člověka působením 

sociálních vlivů a vlastních aktivit jedince. Aktivita jedince se stává odpovědí na tyto 

sociální vlivy, s nimiž se vyrovnává, podléhá jim nebo je tvořivě zvládá (Helus, 2007). 

Každé dítě vzhledem ke své originální genetické výbavě vyvolává ve svém okolí 

specifickou reakci. Výchova dítěte je pak ve stejné rodině vůči každému dítěti odlišná. 

Socializační činitelé ovlivňují vývoj jedince prostřednictvím odměn a trestů a osvojování 

sociálních vzorců a rolí, které pak slouží jako modely lidského chování (Koťa, 2004).      

Na socializaci se podílí řada činitelů. Za nejdůležitější z nich jsou tradičně považovány 

rodina, škola, skupiny vrstevníků a komunikační média. V rámci tématu disertační práce se 

budu zabývat především dvěma socializačními činiteli, a to rodinou a školou. V náhradních 

rodinách pak působí specifické faktory vyplývající z historie dítěte.

8.1. Rodina jako nejdůležitější socializační činitel 

Za primární výchovné prostředí bývá označena pouze rodina. Ostatní socializační 

činitelé jsou považováni za sekundární. „Rodina je prvním a dosti závazným modelem 

společnosti, s jakým se dítě setkává. Předurčuje jeho osobní  vývoj a vztahy k ostatním 

lidem. Rodina je prostředníkem mezi dítětem a společností. Konkrétní vzory jednání 

rodičů umožňují dětem ztotožnit se se svými rolemi.“ (Matoušek, 1997, s. 8).

Dítě v rodině zaujímá své nezpochybnitelné postavení. Dokáže se v něm dobře orientovat, 

zažívá pocit jistoty a bezpečí, druzí se k němu chovají srozumitelným způsobem.  S jejich 
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oporou  a vůči nim dokáže vyvíjet aktivity, které mu zásadně pomáhají v rozvoji jeho 

osobnosti a využívání svých potencionalit (Helus, 2007). Předpokládá se, že je v rodině 

přijímáno bezpodmínečně a s láskou. Rodiče pečují o dítě, zahrnují ho pozorností.  

V rodině žijeme život „tváří v tvář“, jak o tom mluví Berger a Luckman (1999). 

Každodenní realitu představují jako uspořádanou, jazyk užívaný v každodenním životě 

dává světu smysl a význam pro člověka v něm. Není třeba tento svět ověřovat. Dítě jej 

přijímá tak, jak je mu předkládán skrze významné druhé. Významné druhé si dítě 

nevybírá. „Člověk se musí spokojit s rodiči, které mu určil osud.“ Tím se stává identifikace 

s druhým jaksi automatická. Jedinec začíná vnímat sám sebe tak, jak ho vnímají druzí, také 

svět internalizuje jako jediný možný svět. Proto bývá vtisknut mnohem pevněji než při 

socializaci sekundární (tamtéž, 1999, s. 133). 

8.1.1. Specifické faktory ovlivňující socializaci v náhradní rodině

Způsob socializace v náhradní rodině ovlivňují specifické faktory. Především jde                    

o  komplexní osobnost dítěte a jeho zkušenosti nebo fungování náhradní rodiny (Sychrová, 

2008). K tomu lze přiřadit ještě další významný faktor - vulnerabilní a resilientní vlastnosti

dítěte.  

a) Komplexní osobnost dítěte a jeho zkušenosti 

Při popisu komplexní osobnosti a jejích zkušeností jde o postihnutí širokého vlivu různých 

činitelů a faktorů, které se objevují specificky při socializaci dítěte v náhradní rodině.     

Za významné činitele považuje Matějček a kol. (1999) především: 

 biologické činitele – genetické faktory dítěte, pohlaví, vnější zjev, tělesný vývoj, 

zdravotní stav,

 vývojové faktory – věk dítěte, psychický vývoj dítěte a jeho budoucnost, mentální 

retardace, psychická deprivace nebo subdeprivace, sociokulturní handicapy 

(zanedbanost, kulturní deprivace),

 sociální činitele – biologičtí rodiče dítěte, sourozenci, širší rodina,

 situační činitele  - délka pobytu dítěte v rodině či v ústavu, vliv konkrétního 

prostředí atd.
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b) Fungování náhradní rodiny

K vymezení rodinného fungování lze užít Sauberův model, který ukazuje schopnost rodiny 

fungovat ve čtyřech rozhodujících oblastech (Sobotková, 2003): 

 osobní fungování (spokojenost členů rodiny se svou pozicí a rolí v rodině),

 manželské, resp. partnerské fungování (vzájemný soulad, porozumění, spokojenost 

v sexuální oblasti, kvalita vztahu náhradních rodičů),

 rodičovské fungování (odpovědnost za výchovu dětí a pocit obohacení z rodičovské 

role, zkušenosti s vlastními dětmi),

 socioekonomické fungování (ekonomická úroveň rodiny i sociální začlenění, 

sociální podpůrná síť).

c) Vulnerabilní a resilientní vlastnosti  dítěte

Biografický průběh socializace je ovlivněn výchozími vulnerabilními a resilientními 

vlastnostmi dítěte (Helus, 2007), které dítě znevýhodňují, činí jej zranitelným nebo jej 

naopak zvýhodňují. Za významný zdroj stresu u dětí a adolescentů je řazena mimo jiné  

dlouhodobá absence primární péče v prvním roce života nebo umístění dítěte                    

do pěstounské péče (Wernerová in Šulová, 2011). Rockwellová se zabývá rozšířenými 

falešnými mýty, které ztěžují rozvoj resilience. Zmiňuje například mýtus „předurčení 

dítěte“, který je mezi vychovateli rozšířený. Vzhledem k plasticitě vývoje dítěte a velké 

potencionalitě ke změně vyzývá pak vychovatele k pozitivnímu pohledu na dítě, k hledání 

talentu a síly u dítěte a snaze o vytváření příznivého podporujícího prostředí,  ve kterém se 

mohou vybudovat zdroje resilience (Rockwellová in  Šolcová, 2009). Poslední výzkumy 

ukazují, že negativní vývoj jedince je výsledkem kombinace vulnerabilních vlastností a 

zároveň nevhodného sociálního prostředí (srov. Šolcová, 2009; Helus, 2007).

8.2. Výchova jako součást socializace

Socializace bývá označována za širší pojem než výchova. Za základní rozdíl je 

považováno to, že socializace je procesem, který probíhá v zásadě spontánně (Helus, 

2004). Výchovu je možné chápat jako záměrné působení na rozvoj osobnosti (Jůva, 2001). 

Stejně tak ji představuje Pelikán, který spatřuje cíl výchovného působení v dosažení 

dlouhodobějších trvalých pozitivních změn ve vývoji osobnosti. „Výchova je cílevědomým 
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a záměrným vytvářením a ovlivňováním podmínek umožňujících optimální rozvoj 

každého jedince v souladu s individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní snahu 

stát se autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou osobností.“ (Pelikán, 1995,       

s. 36).  Působení je rozlišováno na   přímé nebo nepřímé. Výchova je považována                

za regulátor socializace, za řídící proces, který usměrňuje socializaci v souladu 

s výchovnými cíli (Kraus, 2008).  „Tato dynamická, vědomá a řízená socializace zahrnuje 

všechny činnosti, které člověka utvářejí pro život v konkrétní společnosti. Důležité je, aby 

byl schopen přenést získané poznatky a dovednosti do svého jednání, aby přiměřeně 

zvládal každodenní životní realitu. S dospělostí postupně do jisté míry přebírá ono řízení 

socializačního procesu sám – jistou seberegulaci pak představuje sebevýchova.“ (tamtéž, 

s. 65).   

O účinnosti výchovy lze podle Bakošové (2011) hovořit tehdy, pokud výchova respektuje 

celkový vývoj osobnosti, individualitu, dává možnost volby  a zahrnuje vlivy i nepřímého 

výchovného působení. Veškerá snažení ve výchově tak směřují k výchově pro život. Jedná 

se o pragmatický pohled a zahrnuje:

 utváření potřebných  návyků, zručností a postojů, 

 výchovu k hodnotám,  

 respekt k právním normám a pravidlům,

 přijetí sociálních rolí a schopnost socializovat se,

 jednání založené na spolupráci,

 úctu k lidem,

 vztah k práci,

 schopnost zvládat a překonávat překážky (Bakošová, 2011).

8.2.1. Výchova v rodině

Výchova v rodině se odlišuje od výchovy v jiných institucích. Liší se především svou 

afektivností a utvářením těch nejblíže možných vztahů. Na jakých základech stojí 

rodinná výchova se pokusil vysvětlit již Matějček (1986) svým srovnáním rodinné 

výchovy a výchovy dítěte v ústavním zařízením. Principy rodinné výchovy spatřuje         
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ve vzájemném uspokojování psychických potřeb vychovatelů–rodičů a dětí a v trvalosti  

a hloubce citových vztahů. Život v rodině je orientován na společnou budoucnost 

rodičů a dětí. To je možné pouze za předpokladu, že vychovatel je plně angažován          

na osudu dítěte. V rodině se prolíná soukromí jejich členů, sdílí se společný čas a prostor. 

Zároveň se proniká do sítě sociálních vztahů rodiny s okolím a poznávají se různé 

sociální role. Všichni v rodině ví, „co je naše“ a „co je cizí“. A konečně v rodině se klade 

důraz na soužití. Rodina si tvoří své rituály, slavnosti, zvyky, které pomáhají soudržnosti 

rodiny. Nejde o rigidní výchovné techniky a praktiky. Nejlépe je to vidět v oblasti odměn a 

trestů. V rodině je dítě odměňováno třeba i jen tak, bez zásluhy. Trest  se zase překonává 

odpuštěním a  smířením. 

V pedagogice se uvádějí tradiční metody výchovy jako je metoda příkladu,  vysvětlování, 

požadavků, přesvědčování, metoda cvičení nebo hodnocení. Ty jsou stále využívané a 

potřebné. Nové inovativní metody vycházejí z jiného pohledu, a to z důrazu na interakční 

přístup vychovatele a dítěte, který posiluje vzájemné uspokojování potřeb rodičů i dětí. 

Inovativní metody vycházejí ze sociálně-pedagogického přístupu, podrobně o nich uvažuje  

Bakošová (2011, s. 88-92):

 Hra je pro dítě nejpřirozenější metodou učení se. Hra může být zábava, ale také 

příležitost k rozvoji a prožívání zážitků. Pomocí hry se dosahuje výchovných cílů 

nenásilně, dítě si snadněji interiorizuje výchovné cíle, může působit jako 

terapeutická metoda (Bakošová, 2011). Na to, že si deprivované děti neumějí hrát, 

upozornily již např. výzkumy Langmeiera, Matějčka (1968).  Dětská hra je 

odrazem jejich psychického stavu, dítě se nesoustředí, není zaujaté hrou. Pöchová 

(1996) zdůrazňuje, že hra znamená vytvořit vztah, má proto význam pro duševní 

vývoj dítěte. Zdůrazňuje především rozšiřování slovní zásoby, kombinačních 

schopností, soustředění, cvičení motorických a senzomotorických pohybů nebo 

prvního počítání. Hra je pro dítě zaměstnání, které přináší radost. 

 Dialogická metoda rozvíjí komunikační dovednosti. Rozhovor může být 

prostředkem sblížení. V komunikaci se dítě učí vyjadřovat pocity, názory, 

nesouhlas nebo své postoje.

 Zážitkové metody pomáhají zprostředkovat poznání a navozují změny osobnosti 

tím, že zážitek působí jako prostředek k zvnitřnění poznávaného vlivem pozitivních 
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pocitů dítěte. Zážitek není cílem, ale součástí procesu výchovy. Umístěním dítěte 

do rodiny se stávají každodenní činnosti v jistém smyslu zážitkem. 

 Aktivizující metody posilují samostatnost jedince a schopnost řešit běžné životní 

situace. Lze využít inscenačních metod předvádění situací, hraní rolí, kterými se 

posiluje žádoucí jednání a rozhodování.   

 Metoda kompenzace nevhodných podnětů, znamená nahrazení nevhodných 

podnětů jejich vhodnými alternativami. 

 Metoda plánování pozitivní perspektivy vychází z teorie uspokojování potřeb a 

je jednou ze základních pěti psychických potřeb.

V současnosti se klade mnohem větší důraz na rozvoj kompetencí, ať se týkají dětí nebo 

rodičů. V tom případě pak mluvíme o rodičovských kompetencích. Walper rozvíjí koncept 

kompetentní výchovy a staví jej na dvou pilířích –   na pomoci dítěti a jasném vymezení 

a udržení hranic ve výchově. Autorka se orientuje na aplikaci poznatků z výzkumu 

výchovných stylů a znovuobjevuje pozitiva autoritativní  výchovy, nikoli však autoritářské. 

Rodiče tak mohou pomáhat vytvářet žádoucí způsoby chování dítěte a omezovat chování 

nežádoucí. Podporují emocionální zralost dítěte. Celkově je vyzvednut aspekt teorie vztahů 

a rodičovské vazby založené na jemném, citlivém vztahu a poskytování bezpečí. Děti 

vychovávané autoritativně mají pak lepší sebevědomí, vztahy se spolužáky  nebo lepší 

školní výkony (Walper in Matulčíková, 2011).

8.2.1.1. Rodičovské styly výchovy

Výchova v rodině je ovlivněna mnoha faktory, věkem dítěte, jeho pohlavím, pořadím 

narození, způsobem reagování na rodiče, především ale rodičovskými postoji. Rodičovské 

postoje se vytváří na základě zkušeností z dětství, vztahů s rodiči, úrovně jejich citového 

vývoje, inteligence, vzdělání nebo sociokulturních podmínek. Rodičovské postoje se 

vytváří celý život. Některé výchovné postoje jsou extrémní a to v kladném i záporném 

smyslu. Rozlišují se negativní výchovné postoje ve formě výchovy zavrhující a 

zanedbávající. Naopak příliš pozitivní výchova, která přepjatě lpí na dítěti, je označena 

jako výchova rozmazlující, výchova příliš úzkostná a příliš protektivní. Objevuje se i 

výchova s přepjatou snahou o dokonalost dítěte vedoucí k jeho přetěžování a kompenzaci 

vlastních ambicí rodičů. Posledním typem je pak výchova protekční (Matějček, 1992).
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Baumrindová, jejíž model čtyř stylů výchovy se nejčastěji využívá, vidí jeho základ         

ve dvou aspektech interakce mezi rodiči, respektive otcem a matkou a dítětem. Prvním 

aspektem je emoční vztah a druhým výchovné řízení.  Emoční vztahy rodičů rozděluje  

na  akceptující a odmítající a kombinuje je se způsobem výchovného řízení. To je 

rozděleno podle  míry požadavků, nároků a jejich následné či průběžné kontroly. Ukazuje 

čtyři základní styly výchovy: autoritářský styl, autoritativně vzájemný styl, 

zanedbávající styl a shovívavý styl (Čáp, Mareš, 2001).

V našem prostředí se tématem rodičovských stylů výchovy zabývá Čáp, následně pak 

Gillernová (2004) do podoby analyticko-syntetického modelu neboli modelu devíti polí 

(Čáp, Mareš, 2001). Dimenzi emočního vztahu představuje vztah kladný, vztah středně 

emoční, záporně kladný vztah a záporný vztah. Dimenze řízení je rozdělena                       

na komponentu požadavků na dítě a volnosti. Míra a rozsah požadavků a jejich kontrola 

tvoří základní formy výchovného řízení. Jde pak o silné řízení, vedení střední, slabé řízení 

a řízení rozporné.  Na základě jejich zpracovaných výzkumů a dlouhodobých pozorováních 

zjistili zmínění autoři zřejmý posun v charakteristice výchovných stylů od počátku 90. let. 

Emoční vztah k dětem se u rodičů dlouhodobě nemění a zůstává kladný, jak na počátku 90. 

let, tak o deset let později. K posunu ale dochází v případě výchovného řízení. Zpočátku 

deklarovaný výrazný podíl silného a středního výchovného řízení se statisticky mění        

ve prospěch slabého výchovného vedení (Gillernová, 2011).

Hudecová (2009) zjišťovala styl výchovy v profesionálních rodinách na Slovensku. Došla 

k závěru, že dominující výchovný styl v rodinách je ochranářský. Nízké procentní 

zastoupení měl benevolentní a demokratický styl výchovy. Vysoké procento 

profesionálních rodičů ale volilo autoritativní styl výchovy, což autorka hodnotí negativně 

vzhledem k předcházejícím negativním zkušenostem dětí a jejich nepříznivým okolnostem. 

Z hlediska navazování vztahů s dítětem a pomoci dítěti nevidí tento styl jako vhodný.      

Pro dítě v náhradní rodině je ovšem důležité jasné vymezení hranic, které poskytuje dítěte 

bezpečí, jistotu, tak jak je pojímá např. Prekopová (2009). Naplňují se tak také psychické 

potřeby dítěte. Zásadní a první ale zůstává kladný emoční vztah k dítěti, který dítě sytí. A 

navíc,  rodičovský styl výchovy hodnotili v tomto případě sami rodiče, nikoli děti 

v náhradních rodinách. Pohled dětí na výchovný styl náhradních rodičů čeká teprve na své 

zpracování.
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8.3. Cíle a průběh socializace v náhradní rodině

Podstata socializace v náhradní rodinné péči je založena na posloupnosti několika principů, 

které lze označit za cíle socializace (Radvanová, Koluchová, Dunovský, 1980): 

1) dát dítěti trvalého vychovatele,

2) dát dítěti trvalé postavení mezi sourozenci,

3) dát dítěti trvalé prostředí. 

Socializace v náhradní rodině je dlouhý proces. Příchod do rodiny znamená velký zlom  

pro dítě, rodinu i okolí. Průběh socializace se podrobně popisuje v několika fázích 

(Geisslerová, 1996). V první fázi se dítě bezprostředně přizpůsobuje novým životním 

podmínkách. Tyto počáteční obtíže bývají po týdnech či měsících překonány. Druhá fáze 

se týká dlouhodobějšího přizpůsobování. Často ukazuje klidný a nenápadný obraz 

adaptace. Někdy se projeví výrazné problémy, ze kterých je okolí dítěte zklamáno. Dítě 

odsouvá své dřívější zkušenosti a vylučuje to, co je v novém prostředí nežádoucí. Když 

zhruba po roce zevní neklid odeznívá, rodina bývá přesvědčena, že problémy ustaly. Třetí 

fáze včlenění do rodiny trvá déle. Projevy dítěte se odlišují. U některých dětí se projevují 

zlomové poruchy chování, kdy si teprve v této fází dovolí upřímné reakce k rodině. 

Mnohem častěji je chování dítěte spíše nenápadné a provází je slabé narušování norem 

chování, která se nezlepšují. Tato fáze bývá náročná na skutečnou akceptaci dítěte. Nutné 

bývají potřebné vychovatelské dovednosti či poradenství. A také vytrvalost a láska 

náhradních rodičů. Ve čtvrté fázi se dítě dle svého věku setkává s širším okruhem školy. 

S tím souvisí příprava na zaměstnání, volba partnera a partnerství. Jedná se o praktický 

vstup do jiných socializačních prostředí a konfrontace s nimi po celý další život.

8.3.1. Adaptace dítěte v náhradní rodině

U malých dětí do šesti měsíců bývá adaptace v náhradní rodině snazší. Podle Brodzinského 

(in Schoolerová, 2002) nebo  z výzkumů van Londena, Juffera a van IJzendoorna (2012) je 

zřejmé, že děti adoptované v novorozeneckém či raném věku se v otázce utváření vazeb 

jen velice málo liší od běžných dětí stejného věku. Starší děti prožívají období smutku. 

Ztrácí osoby, které doposud byly jeho základními, přerušují se staré vazby, ať se jedná      

o matku či vychovatelku z ústavu. Dítě si pomalu zvyká na náhradní rodiče, případně nové 
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sourozence, rodinu i širší okolí. Zažívá stres, úzkost, nedůvěru. Obranné mechanismy 

dítěte vyvolávají aktivní či pasivní reakce dítěte. Působí jako signály emoční situace dítěte. 

Projevy jejich chování mohou ukazovat na poruchy v utváření vazeb. Děti, které neumějí 

vytvářet vazby, se dají rozdělit do tří skupin:  

1) Nepřipoutané dítě nikdy ve svém životě se svým rodičem či pečovatelem žádné 

pouto nenavázalo, nemá pocit bezpečí a jistoty.

2) Nedostatečně připoutané dítě většinou prošlo již předchozí náhradní rodinou 

nebo procesem mezinárodního osvojení. Pouta tohoto dítěte bývala ojedinělá nebo 

nezdravá.

3) Traumatizované dítě navázalo ve svém životě vazbu a byla mu poskytnuta péče. 

Později v životě však zažilo trauma (týrání, emoční zanedbávání). Prožitky zničily 

důvěru, která se u dítěte dříve vytvořila (Bourguignon in Schoolerová, 2002, s. 83).

U dětí, které neměly příležitost vytvořit si zdravé vazby, se mohou projevovat typické 

symptomy chování: uzavřenost a odmítání, hromadění nebo hltání jídla, agresivní chování 

vůči sobě i ostatním, lhaní a krádeže, nedostatečný kontakt očima nebo také opožděně 

vyvinuté svědomí a přehnaná touha po náklonnosti (dítě se „věší“ na každého člověka, 

který je nablízku) apod. (Schoolerová, 2002). Mohou se vyskytovat poruchy spánku, 

pomočování, záchvaty vzteku, bušení hlavou do postýlky či do zdi, rvaní si vlasů, kousání 

nehtů, skřípání zubů, cumlání palce. Dítě se projevuje jako sobecké, nevázané, s přehnanou 

touhou vlastnit. Má slabou schopnost soustředění s nedostačující motivací jednání. 

Problémem bývá nečinnost dítěte a jeho slabá vůle, nepřizpůsobivost, vzdor a neposlušnost

(Geisslerová, 1996). Archerová (2001) upozorňuje na možnost regrese u dítěte.                

Po příchodu do nového domova nebo když má dítě strach a je v napětí, dochází                

ke sklouznutí na nižší vývojovou úroveň se všemi svými projevy. Situaci sžívání může 

komplikovat nepříznivý  zdravotní stav dětí. Zanedbávané, opuštěné a týrané děti spolu      

s dětmi z předchozích neúspěšných umístění mívají při umístění do pěstounské péče 

obecně častěji zdravotní problémy (Takayama, Volfe, Coulter, 1998). 

Zmíněná britská autorka Archerová (2001) se ve své publikaci Dítě v náhradní rodině –

nejčastější problémy při výchově mladších dětí v náhradní rodině věnuje metodám 

podpory zdravého vývoje dítěte od nejranějšího věku. Metody podporují vazby mezi 

dítětem a rodiči a reciproční naplňování jejich vzájemných potřeb.Vybrané metody jsou 

vhodné i pro starší děti. Důraz klade na rozvoj sebeuvědomování dítěte, podporu 
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smyslového vnímání, především pak očního kontaktu a dotyků, dále na učení dítěte 

vyjadřovat své pocity. Nabízí princip „uzemňování“ v případě jeho neadekvátního chování 

či při projevech  agresivity za pomoci objetí. Shoduje se tak s principy, které v terapii 

pevným objetím předkládá Prekopová (2009), ta nabízí její využití i v případě dětí 

v náhradní rodinné péči.  Pro děti, které zažily týrání a zneužívání, existují specifické 

postupy podpory vztahu. Jde například o americkou interakční terapii rodič-dítě (Timmer, 

Urquiza et al., 2005). Na Slovensku probíhají programy připoutání k rodině, které 

organizuje nezisková organizace Návrat. U nás se podporou doprovázení dítěte                

při přechodu do náhradní rodiny a následným obdobím adaptace věnuje například o.s. 

Šafrán. 

Udává se, že prvotní období sžívání rodiny trvá přibližně tři měsíce (Výbuchová, 2006). 

Matějček (2002) radí, že není dobré, v době vzájemného přibližování se, něco předstírat, 

slibovat nebo naopak stroze posuzovat chování dítěte. Nedoporučuje ani vyžadování 

mazlení a tělesný kontakt. Také trestání není vhodné. Klidné, vlídné chování a vyjadřování 

radosti nad očekáváním dítěte je podle Matějčka mnohem účinnější.  Rodina představuje 

dítěti hranice toho, co považuje za dobré a co již dobré není.  

8.3.2. Adaptace náhradních rodičů a dalších členů rodiny

Úkolem náhradní rodiny je zavedení nového rodinného systému (Schoolerová, 2002). 

Součástí nového systému jsou nejenom utvářející se vztahy, ale také konkrétní činnosti 

s dítětem, práce v domácnosti, nová nepsaná pravidla o provozu domácnosti (čas                

u televize, čas na hraní) apod. Adaptačním procesem procházejí také rodiče. Pocit 

odpovědnosti, nedůvěra sama k sobě, neznalost dítěte, jeho reakcí a nejasná budoucnost 

vyvolávají u mnohých stres. Rozhodnutí milovat dítě přináší rodičům trápení, obzvláště 

pokud dítě nereaguje vstřícně, je odcizené. Klimeš (2002) mluví o fázi chladu  po převzetí 

dítěte, Lerner používá termín postadopční deprese (Tiňová, 2006). Na rozdílod poporodní 

deprese ale nesouvisí s hormonálními změnami. Postadopční deprese se soustřeďuje         

na pocity smutku, jež lidé zažívají po dosáhnutí dlouhodobého cíle, který si vyžádal čas,

úsilí nebo emoční strádání a trpělivost. V tomto případě je důležitá podpora partnerských 

vztahů. 
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Náhradní rodiče mají svou představu o dítěti, o jeho chování, reakcích, zjevu a zároveň si 

celou dobu přípravy zákonitě představovali, jaké to bude, až s dítětem začnou žít jako 

rodina. Především osvojitelé jsou na představy o dítěti nejvíce fixovaní. Rodiče tendují 

nikoli k práci s individuální psychikou svého dítěte, ale spíše s jeho personifikací. Zajímá 

je, jak  dítě zapadá do jejich představy o jakémsi „obecném dítěti“ vůbec (Lašek, 2005). 

Proces adaptace může být provázen otázkami a negativními pocity, které náhradní rodiče 

málokdy projeví na veřejnosti, protože je například neočekávali. Mysleli si, že již mají tyto 

oblasti zpracované a svým způsobem se za ně stydí (Klimeš, 2002). Zabývají se například 

následujícími otázkami: nemám ho rád tak, jak mají vlastní rodiče rádi své děti – má jinou 

barvu pleti nebo jinou vůni - nejsem dobrý rodič nebo je špatné dítě? - je zaostalejší než 

jeho vrstevníci atd.  (Roháček, 2006). Bohužel, nemají často nikoho, komu by se se svými 

obavami svěřili. 

Náhradní rodiče prožívají „vychovatelskou trému“, kdy si nejsou jisti, zda budou umět 

dítě vychovat, budou mu rozumět, vhodně jej povedou a poznají jeho potřeby a zájmy. 

Tréma je často doprovázena netrpělivostí rodičů a zavalením dítěte citovým náporem,      

na který není zvyklé a neumí se mu bránit (Matějček, 1986). Dítě je srovnáváno s ostatními 

dětmi, rodiče přehání své nároky, které není schopno splnit. Ačkoli říkají, že se spokojí 

s malými úspěchy, v hloubi duše si pro ně „malují budoucnost na růžovo“. Někdy zase 

naopak věří v dědičnost a předem se všeho děsí, na nejhorší se připravují.

Při přijímání dítěte do náhradní rodiny jsou důležité reakce vlastních dětí rodičů nebo dětí 

přijatých, které již v rodině žijí. Přes jejich  nesouhlas se nedoporučuje začleňovat            

do vztahů dalšího člena rodiny. Obzvláště pokud některé dítě či děti ještě nestačily navázat 

pevné vztahy v rodině a cítily by se odcizeny a v ne-bezpečí. Vstupem dítěte do rodinného 

systému se mění celý původní systém, každý člen rodiny se učí nové roli vůči dítěti i 

ostatním členům rodiny. Příchod dítěte je možné popsat jako nepřirozený, nové dítě se 

nemusí stát nejmladším členem rodiny, což by bylo při narození dítěte normální. Pokud již 

nějaké děti v rodině žijí, nově vzniklé sourozenecké konstelace jsou promíchány a velmi 

záleží na náhradních rodičích, jak adaptace proběhne.    

Složitá situace nastává při příchodu starších dětí. Zde je zapotřebí cílená snaha a pomoc  

při hledání vztahu ke každému sourozenci a rodičům. Hlavním úkolem je zajistit soukromí 

a pocit bezpečí a provázet dítě při hledání identity a vyrovnání se s minulostí. To ale 

nemusí být jednoduché. Vztahy s novými sourozenci mohou být komplikované, navíc 
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rodinné zázemí a výchova ovlivňuje v této době dospívajícího jen částečně (Frantíková, 

Chaloupková, 2010). Potíže při sžívání mohou nastat u dětí, které se nějak výrazně odlišují 

– např. etnicky odlišné děti nebo děti s postižením. Dítě s postižením na sebe váže větší 

pozornost rodičů. Etnicky odlišné děti mívají problematičtější zařazení do širšího okolí, 

které je nemusí automaticky akceptovat. „Dítě, které přichází do náhradní péče, si s sebou 

nese svůj dosavadní příběh. Ten může obsahovat nejedno zranění, trauma, zážitek 

nedostatku zájmu a lásky, opuštění, nedůvěru ke světu a lidem, ale také následky 

nezvládnuté výchovy jeho původní rodinou či ústavním zařízením. Náhradní rodiče se 

potom dostávají do situace, kdy čelí problémům, za něž nenesou odpovědnost a 

jejichž příčinám mnohdy nerozumí. Nepoučenému okolí se takové dítě může zdát 

nevychované nebo naopak příliš rozmazlené, divoké, hlučné, zakřiknuté, líné, málo dětské, 

zvláštní.“ (Vančáková, 2011, s. 15).

8.3.3. Rozvoj identity dítěte

Identitu jako vědomí totožnosti lze vymezit s ohledem na tři následující životní oblasti

(Kovařík, 2004):  

1. hluboký pocit vlastní totožnosti, který je založen na zkušenosti, na prožívání 

vlastní  kontinuity, vlastního pokračování a trvání v čase,

2. ztotožnění jedince s jeho životními rolemi,

3. prožívání přináležitosti, příslušnosti k určitým sociálním skupinám či společen-

ským celkům.

Problematika vytváření identity v náhradní rodinné péči je považována za složitější než 

v průměrné rodině s vlastními dětmi. Dítě v náhradní rodině se vyrovnává s tím, že jej 

rodiče nechtěli, opustili či s rodiči nemůže trvale žít z jiných důvodů. Nutně si proto 

pokládá  nejrůznější otázky a hledá odpovědi. Proces tvorby vlastní identity je výrazně 

propojen s tématem ztráty (Kovařík, 2004). Každý hledá své kořeny, nejvíce pak v období 

dospívání. 

Jak probíhá proces vytváření identity dítěte v osvojení, vysvětluje Brodzinski. Užil schéma 

inspirované koncepcí životních fází podle Eriksona. K jednotlivým fázím připojuje 

specifické úkoly pro děti v osvojení. Platí, že každá kvalitně prožitá a zvládnutá fáze 

vytváří vhodné místo pro nástup etapy následující. Z Eriksonova pojetí vyplývá, že 
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osvojení nebo umístění do pěstounské péče je natolik závažná událost, že vyrovnání se 

s tímto faktem představuje pro člověka celoživotní úkol. Úkol, který je vždy nově 

řešen v každé následující etapě (Brodzinski in Kovařík, 2004). 

8.3.3.1. Druhy identity

Klimeš (2008a) rozlišuje několik druhů identity. Může jít o identitu širší (jsem muž, žena, 

Čech), identitu kolektivní (rodinná identita), dvojitou identitu, smíšenou identitu atd.

Upozorňuje, že při výchově dítěte v náhradní rodině bývá častá nevhodně vymezená

identita dvojitá. Té je zapotřebí se vyhnout. Dvojitá identita se nachází převážně u dětí 

romských. Pokud jsou se sebou tyto děti spokojeny, cítí se jako „bílé“, pokud se jim nedaří 

nebo zažívají neúspěch, považují se za Romy. Romská identita je pro ně ale nepřijatelná.

Další chybou náhradních rodičů je jejich stylizace do polohy tzv. pasivních nerasistů. 

Říkají dítěte: Nám nevadí, že jsi Rom. To však z hlediska rozvoje identity nestačí, dítěti 

toto sdělení v rozvoji identity nepomůže. Jinou nepřijatelnou identitou je identita 

vymezená záporem. Takové dítě si říká: Jsem ten, koho vlastní rodiče nechtěli. Každé 

selhání pak připisuje tomu, že jej nikdo nechtěl. Cílem výchovy v náhradní rodině by 

mělo být vytvoření smíšené identity dítěte.  Náhradní rodiče mají vytvářet dětem 

podmínky  a pomáhat jim, aby si vytvořily tu část identity, která je odlišná od identity 

náhradních rodičů (tamtéž, 2008). „Dítě zná v rámci svých možností svou historii, ví         

o svém původu, třeba i etnickém, a přijímá ho. Zároveň se cítí jako právoplatný člen rodiny 

náhradní.“ (Sychrová, 2011, s. 256). 

Postup tvorby identity prochází od základního budování identity dítěte v náhradní 

rodině k rozvoji identity následné, třeba dítěte jako Roma. „Hierarchie v utváření 

identity romského dítěte v náhradní rodině musí být přesně v tomto pořadí. Pominutí, resp. 

nevšímavost k faktu, že dítě nežije s vlastními rodiči, a zaměření se na exoticky působící 

romství, přináší stejné deformace v sebepojetí dětí, jako jakákoliv jiná nerovnováha.“ 

Valoušková (2009, s. 35).

8.3.3.2. Problémy identity

Poruchy nebo problémy identity se začínají projevovat v období puberty. V té době

začíná stoupat důležitost její tvorby. Pokračuje v adolescenci a mladší dospělosti. 

V mladším věku nebývají s identitou dítěte problémy, pozornost je zaměřena na citový 



89

vývoj, bezpečí, stabilitu, přijetí či nepřijetí ze strany rodičů. V období dospívání se vývoj 

zaměřuje jiným směrem. Dítě pohlavně dospívá, hledá samo sebe, osamostatňuje se 

(Klimeš, 2008a). Schoolerová (2002) mluví o krizi identity, o „genealogickém chaosu“, 

děti podléhají tlaku vrstevníků, zkouší různé identity, především tu, o které si myslí, že by 

mohla být identitou biologických rodičů. Silně pociťují svou odlišnost, opuštěnost. 

Mnoho rodičů se podivuje, co se s dítětem v období dospívání děje, jaké nečekané 

problémy se objevily. V tomto období se také ukazují největší výchovné chyby rodičů

(Klimeš, 2008a). Náhradní rodiče prožívají pocit ohrožení, často pak podvědomě či 

vědomě zaujímají kritický postoj vůči biologickým rodičům (Schoolerová, 2002). 

Problémy s dítětem si potřebují zdůvodnit, vysvětlují si je špatnými geny dítěte, popřípadě 

jeho etnickým či rasovým původem. Klimeš (2008a)  však vidí problém v nepřijetí vlastní 

identity dítěte,  která není spolubudována s rodiči již předem, tedy před kritickým obdobím 

puberty.   

8.3.3.3. Aktivní budování identity dítěte

Rodiče by měli přistupovat k tvorbě identity dítěte aktivně a měli by mít již dopředu 

připravené odpovědi na otázky týkající se jeho původu (Klimeš, 2008a). Začít by se mělo 

co nejdříve, pokud je to možné, kolem třetího roku dítěte (Matějček a kol., 2002). Dítě se 

samo začíná ptát asi ve věku nástupu školní docházky, nebo i dříve, a to v souvislosti        

se vstupem do  širší společnosti ostatních dětí. Pomoc rodičů je spatřována v tom, že 

postupně pomáhají budovat sebevědomí dítěte a připravují ho na zvědavé otázky okolí 

nebo případné negativní posměšky, urážky a útoky. Pomáhají dle Schoolerové (2002) dítěti

vyjádřit své pocity, hledají vhodné reakce, sdílejí s dítětem problémy, opakují mu jeho 

historii. Učí dítě rozlišovat hranice toho, co všechno může říkat na veřejnosti o svém 

původu. Náhradním rodičům pomůže, pokud se dopředu připravují také na fázi nevděku a 

nespravedlivé výčitky v období mladší dospělosti (Klimeš, 2008a). 

Dnes již bývá zvykem tvořit dětem knihu života, do které jsou zapisovány důležité 

události a fotografie ze života dítěte. Knihu začínají psát například již v kojeneckých 

ústavech a předávají ji náhradním rodičům při odchodu dítěte do rodiny. Kniha života 

může vhodně zaplnit bílá místa v historii dítěte. Mnoho dětí v náhradních rodinách  

nevlastní ani žádnou památku na své rané dětství nebo fotografii. Jejich život jakoby začal 

až v náhradní rodině. Logicky je pak trápí, co vlastně bylo předtím?  Klimeš (2008a) 
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doporučuje utvořit kostru historie dítěte. Pokud nejsou k dispozici fotografie a památeční 

předměty, důležité jsou vzpomínky, které jsou stále opakovány a tvoří tak rodinné příběhy. 

Matějček (2002) zdůrazňuje vyprávět o společných zážitcích s dítětem z počátku soužití, 

které přinášely druhým radost. Dítěti se sděluje, co umělo a neumělo, v čem bylo 

roztomilé, jak vypadalo, jaká s ním byla legrace. Den, kdy bylo dítě přijato do rodiny, 

navrhuje označit jako nejšťastnější den v životě rodičů. Tato teze o nejšťastnějším dnu by 

pak neměla být později zpochybňována a odvolávána. 

Dítě má proto o sobě vědět více než ostatní. Částečné lži rodičů nebo ještě hůře úplné 

zatajení osvojení, mají pak ne-li špatné tak katastrofické důsledky. O biologických rodičích 

se mluví  pozitivně, důvody k opuštění dítěte se zdůvodňují nemocí nebo jako následek 

těžké životní situace (Matějček a kol.,  2002). Časem je možné navštívit ústav, ze kterého 

dítě přišlo. V některých ústavech, především pro malé děti, jsou na tyto návštěvy 

připraveni. Ukazují dítěti jeho postýlku, říkají mu, jaké to s ním bylo, s čím si hrálo, co 

umělo, čím bylo významné. 

Otázky po biologických rodičích by měly být náhradními rodiči pokládány za něco 

samozřejmého. Nestačí jen ojedinělá sdělení. Je to vývojový proces, který musí uzrát mezi 

rodiči a dítětem. Náhradní rodiče by měli být připraveni mluvit o osvojení či pěstounské 

péči opakovaně, vždy s ohledem na věk dítěte. Mnohdy ale zažívají, a to především 

osvojitelé, strach a nejistotu. Mají obavy, že pokud budou zmíněné rozhovory opakovat, 

dítě se jim vzdálí a jejich vztah s nimi bude poznamenaný. Dítě pak nevědomě staví          

do pozice „vděčného dítěte“   (Rolletová, 1996). Takové dítě má být vděčné za to, že se      

o problému nemluví. Strach náhradních rodičů z vyřčené pravdy pak svědčí o nepřijetí své 

vlastní pravdivé identity náhradního rodiče.   

8.3.4. Výzkumná zjištění o vlivu náhradní rodinné péče na 

psychický vývoj dítěte

Otázky následků deprivace dítěte jsou předmětem různých pohledů a vyvíjely se v průběhu  

celého 20. století. Výstižně to hodnotí Matějček (1992, s. 192), když mluví o situaci mezi 

„přehnaným pesimismem a bezstarostným optimismem“. Vyvozuje z provedených 

výzkumů a celoživotní zkušenosti dvě poučení: za prvé, že náprava psychické deprivace je 

možná také ve školním věku, ale i později, a za druhé, že nápravný proces je velice složitý 
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a náročný. Dokonce je tak zdlouhavý, že „…do krajnosti napíná odhodlání rodičů, 

pěstounů, učitelů a všech ostatních vychovatelů deprivovanaých dětí“. Doba nápravy je 

většinou dvakrát delší než doba, po kterou deprivace vznikala (Matějček, 1992). 

Za extrémní formu deprivace, s možností závažného narušení psychického vývoje, je 

považováno týrání. Dítěti je často fyzicky či psychicky ubližováno, nemá také v souvislosti 

s teorií potřeb naplněnu základní potřebu trvalého kladného vztahu k jedné osobě, následně 

také ke členům rodiny, která mu dává pocit bezpečí. Děti se projevují jako plaché, 

ustrašené, nedůvěřivé, mohou mít strach ze tmy a uzavřených prostor. Trpí také  

poruchami spánku a nočními děsy. I u těchto dětí se po umístění do náhradních rodin 

projevila reparabilita jejich deprivace a došlo ke zlepšení31 (Koluchová, 2003). 

Koluchová svými dlouhodobými výzkumy v pěstounských rodinách prokázala, že 

psychická deprivace je napravitelná v mnohem větší míře, než se původně předpokládalo a 

to v celé struktuře osobnosti. Došla k závěru, že přilnutí k náhradním rodičům je možné i  

u větších dětí nebo u dětí, u kterých se vlivem deprivace rozvinula řeč až po pátém roce 

života (2003). Zároveň kritizuje přehmaty psychologů v tehdejší diagnostice psychické 

deprivace a její záměny za mentální retardaci dítěte (Matějček, 1992).

8.3.4.1. Příklady výzkumných zjištění

Z dlouhodobých  sledování dnes již dospělých jedinců, kteří jako děti vyrůstali v náhradní 

rodinné péči nebo žili v dětských domovech, se ukazuje, že pomoc v podobě umístění 

dítěte do náhradní rodiny harmonizuje vývoj osobnosti a posiluje pozdější společenské 

uplatnění (Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997). Vyrovnává do jisté míry následky 

deprivace a příznivě ovlivňuje vstupní genetické a výchovné obtíže, které působily      

před vstupem do náhradní rodinné péče. Děti vyrůstající jen v ústavní péči se                    

do společnosti zařazují s největšími obtížemi a následky deprivace jsou u nich 

nejzásadnější. Umístění v náhradní rodině však neznamená vždy jen pozitivní výsledek, 

například následná kriminalita se objevila vysoká u dětí z ústavů i u dětí z pěstounské péče 

a SOS vesniček. 

                                                
31 Asi nejznámější zveřejněný kasuistický příklad u nás se týkal dvou týraných chlapců, dvojčat, kteří byli 
v 60. letech objeveni jako týraní vlastním otcem a nevlastní matkou. Důkladný popis a sledování případu 
přinesl důležitá zjištění v oblasti reparability závažné psychické deprivace a způsobil zásadní obrat v pohledu 
na ozdravné, dnes bychom řekli terapeutické možnosti náhradní rodinné péče (Koluchová, 1990; Bubleová, 
Benešová, 2001). 
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Francouzský retrospektivní výzkum dospělých, kteří strávili nejméně pět let v pěstounské 

péči, ukazuje pozitivní vliv změny prostředí na dítě a jeho další psychosociální i kognitivní 

vývoj i přizpůsobení ve škole (Dumaret et al., 1997). 80% respondentů je dnes 

zaměstnaných, 56% je dobře integrovaných, 10% žije problematickým životem. Většina 

z nich má nižší vzdělání, pouze minimum jedinců absolvovalo vysokou školu, jedna třetina 

experimentovala s drogami. Objevila se souvislost mezi délkou umístění v pěstounské péči 

a školní úspěšností. Dlouhodobá pěstounská péče měla pozitivnější vliv.    

V 90. letech 20. století se staly objevnými studie rumunských dětí, které vyrůstaly 

v deprivačních podmínkách ústavů a posléze byly umístěny do náhradních rodin, většinou 

v zahraničí. Vzhledem k ojedinělosti případů, výrazně negativnímu vlivu původního 

prostředí a použití nových technologií v rámci výzkumu, jsou výzkumy považovány         

za průlomové.  O´Connor a Rutter (2000) předložili longitudinální studii rumunských dětí 

adoptovaných do Velké Británie a zjistili, že délka deprivačního působení je v úzkém 

spojení s poruchou vazbového chování (attachment disorder behaviors). Objevili korelaci 

mezi poruchou vazbového chování a poruchami pozornosti, chování i kognitivní úrovně. 

Další Rutterovy výzkumy se týkaly sledování 111 rumunských dětí, fyzicky a emocionálně  

deprivovaných, které  byly osvojeny do dvou let věku. Jedna skupina dětí byla umístěna  

do náhradní rodiny před svým šestým měsícem věku, druhá mezi šestým měsícem a dvěma 

lety věku. Děti byly opět sledovány po čtyřech letech. Ačkoli se obě dvě skupiny výrazně 

zlepšily, lepších výsledků dosahovala skupina dříve osvojených dětí. U dětí se objevilo 

větší riziko diagnostických kritérií pro autismus nebo spojitost mezi raným dětským 

traumatem, zanedbáváním či týráním a následným rozvojem neuropsychiatrických 

problémů zahrnujících psychotické poruchy a schizofrenii (Rutter, 1998 in Perry, 2002). 

Pokročilé diagnostické technologie v oblasti výzkumu mozku objevily u rumunských dětí 

spojitost mezi hrubým zanedbáváním dětí a změnách ve vývoji mozku spolu se snížením 

metabolických aktivit ve specifických oblastech mozku. Tyto poznatky naznačují, že 

celkový  soubor abnormalit u dětí je doprovázen funkčními abnormalitami v kognitivní, 

emocionální  a behaviorální oblasti i v oblasti sociálního fungování (Chugani et al., 2001).

Dlouhodobost následků, které si děti přinášejí do života, se objevila také v americkém 

výzkumu Pecory, Kesslera a Williamse (2005). Sledovali mladé dospělé vyrůstající jako 

děti v pěstounské péči. Zaměřili se i na jejich možné zdravotní problémy. Více jak 

polovina ze sledovaných dospělých měla zdravotní problémy jako deprese, sociální fobie 
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nebo posttraumatickou stresovou poruchu. Zarážející je právě výskyt posttraumatické 

stresové poruchy. Vyskytovala se dokonce dvakrát častěji než u amerických válečných 

veteránů (!). 

8.3.4.2. Současný pohled na působení a nápravu deprivační zkušenosti

Současný pohled na působení a nápravu deprivační zkušenosti u dětí shrnuli následovně 

Matoušek a Pazlarová (2010, cit. s. 33-34). V případě následků dlouhodobé deprivace je 

důležitá doba, po kterou deprivace trvala a věk dítěte. Větší šance na nápravu se 

objevuje u dětí do jednoho roku věku. Starší děti mívají následky závažnější. Následky 

deprivace v kojeneckém věku se překonávají relativně rychle v oblasti psychomotorického 

vývoje, přetrvávat mohou ale následky v oblasti intelektového vývoje. Deprivace, která 

probíhala až během druhého roku života, ovlivňuje osobnostní vývoj dítěte. Vyrovnává se 

ale zpomalení intelektového vývoje.  Pokud trvá dlouhodobá deprivace až do tří let věku, 

bývají následky dlouhodobé a dítě se obtížně zotavuje. Jako trvalá se ukazují poškození 

v oblasti jazyka, abstraktního myšlení a schopnosti navázat trvalé hluboké vztahy. 

Intenzivní terapií u malých dětí se dosahuje velkého zlepšení také v rezistentních 

oblastech. I vážně poškozené dítě může udělat pokrok, pokud pomine deprivační 

zkušenost. Některé následky se však projevují až později v průběhu života.

8.4. Kontexty socializace v náhradní rodině 

Socializace dítěte v náhradní rodině je ovlivněna kontextem faktorů, které se jeví v procesu 

socializace jako zásadní. Náhradní rodiče v tomto kontextu žijí rodinný život s přijatým 

dítětem. Jako základní se jeví genetické faktory dítěte a existence jeho biologické rodiny. 

Jiný kontext přináší zkušenost náhradního rodičovství s etnicky odlišným dítětem nebo  

dítětem zdravotně postiženým. 

8.4.1. Genetické faktory  

Otázka dědičnosti se považuje v dané problematice za stále velice živou a diskutovanou. 

Především budoucí náhradní rodiče mají největší potřebu znát možnosti výchovy a vývoje 

dítěte, které jsou schopny zvládnout. Nejčastější otázky směřují k dědičnosti inteligence, 

kriminálního chování a dědičnosti závažných psychických a somatických poruch. Lze 
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rozlišit dva krajní přístupy náhradních rodičů k problematice  dědičnosti. V prvním případě 

naprosto ignorují genetický vklad dítěte. Tito rodiče nebývají schopni přijímat doporučení 

a rady odborníků, izolují se ve své víře, že jen oni mohou výchovu zvládnout správně.    

Na druhou stranu je možné setkat se se skupinou rodičů, která v případě sebemenších 

výchovných problémů vše zdůvodňuje genetickými dispozicemi dítěte. Pravda osciluje 

mezi dvěma póly.  

Vývoj jedince ovlivňují již od početí dědičné dispozice a různé vlivy prostředí. Míra vlivu 

dědičnosti a prostředí může být v případě různých vlastností odlišná (Vágnerová, 1999).  

Vliv dědičnosti je prokázán u extroverze, introverze, přátelskosti, svědomitosti, 

neuroticismu a otevřenosti. Ty jsou dědičností podmíněné ve 42% (Costa a McCrae, 1990, 

1992; McCrae a Costa, 1997 in Koukolík, Drtilová, 2001). „Biologicky dané osobnostní a 

rozumové odlišnosti značně ovlivní zájmy, hodnoty a temperament dítěte.“ (Schoolerová, 

2002, s. 34).

U dědičnosti inteligence má větší váhu dědičnost. Teorie zabývající se dědičností 

inteligence se shodují v tom, že variance vrozených dispozic zahrnuje 70-75% a variance 

vlivu prostředí tvoří 25-30% (Vágnerová, 1999). Ačkoli děti nezdědily nic po svých 

náhradních rodičích, jsou ovlivněny prostředím, ve kterém žijí a které spoluvytváří 

náhradní  rodiče svou osobností, schopnostmi, vzděláním a sociokulturní úrovní. Korelace 

naměřené hodnoty IQ adoptivních dětí a adoptivních rodičů je nízká, představuje pouze 

0,17 pro adoptivního otce a 0,23 pro adoptivní matku a adoptované dítě (Bodmer a Cavalli-

Sforza, 1976 in Vágnerová, 1999). 

Za klasický příklad zjišťování genetických vlivů a delikventního chování jsou považovány 

výzkumy dvojčat nebo adoptovaných dětí. Dánský výzkum Christiansena zjistil, že 35% 

jednovaječných dvojčat se shoduje v kriminálním chováním. Z toho ale vyplývá              

pro náhradní rodinnou péči relativně pozitivní zjištění, že genetická zátěž má menší vliv 

při vzniku kriminálního chování než jakou má prostředí  (Matoušek, Kroftová, 1998).

Další známé studie prováděl Mednick. Týkaly se dědičnosti kriminálního chování              

u adoptovaných dětí (pouze synů). Zjistil, že procento kriminality narostlo především 

v případě, že se trestné činnosti dopouštěli jak adoptivní tak biologický otec. V následném 

výzkumu stejných dat  Mednick zjistil, že děti, které byly adoptovány chudými rodinami 

s nízkým společenským statusem, měly o 40% vyšší pravděpodobnost, že se budou chovat 

kriminálně, než děti z rodin s vysokým socioekonomickým postavením. Lepší sociální 
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podmínky během dětství, bez ohledu na dědičnost, snižují kriminalitu adoptovaných 

dětí (více v Matoušek, Kroftová, 1998, s. 25; Bronfenbrenner, 1986).

8.4.2. Biologická rodina dítěte 

Kontakt s biologickou rodinou by měl být vždy bezpečný, a to pro všechny strany 

(Bubleová, 2011).  Nejčastěji se biologičtí rodiče domáhají kontaktu v průběhu soudního 

řízení, postupně však jejich zájem opadá. Pokud ale zájem trvá, bývá hodnocen spíše       

ku prospěchu dítěte. 

Není však zcela jasné, jak by měl u nás kontakt obou rodin s dítětem vypadat. Setkání 

probíhají často  jako živelné akce v domácnosti pěstounů. Biologičtí rodiče se obávají, že 

jim pěstouni odcizí jejich dítě, hájí své vlastní zájmy. Upřednostňují umístění dítěte          

do ústavu. Naopak pěstouni mohu mít pocit, že takoví rodiče, kteří ubližovali dítěti, 

nestarali se o něj, by se neměli s dítětem stýkat. Strategie obou rodičů jsou protichůdné. 

Vliv biologických rodičů v průběhu návštěv může být i negativní. Navádí dítě               

proti pěstounům, po návštěvách se dítě projevuje jako neklidné, má zhoršený prospěch    

ve škole, je uzavřené atd. (Bubleová, 2011). Dítě se tak ocitá mezi dvěma mlýnskými 

kameny. Probíhá dvojí výchova, ve které se dítě nemůže vyznat. V období dospívání může 

být známost rodičů spíše výhodou. Hledání kořenů pak nemusí probíhat tak bouřlivě jako  

u adoptovaných dětí „bez minulosti“. 

Bučková, Butulová (2010) navrhují jistá pravidla v rámci tzv. asistovaného kontaktu. Ten 

vychází vždy z potřeb dítěte a jeho zájmu se s rodiči vidět. Náhradní rodiče by měli podle 

autorek znát  předchozí zkušenosti dítěte s biologickými rodiči, připravují dítě na setkání. 

Připravovat by se měli i rodiče a pěstouni. Po setkání se všechny strany následně ošetřují.  

Bezpečí se týká všech stran. Znamená pak využít neutrální půdy (nikoli domov pěstounů) a 

dohled odborníka.  Všichni zúčastnění by měli souhlasit s podmínkami a respektovat je, 

doporučuje se uzavřít písemné ujednání. Pokud kontakt dítěti škodí nebo jej odmítá, je 

potřeba říci ne. Nedoporučují se telefonní kontakty, neboť je nelze kontrolovat. Soud může 

kontakt upravit. Lze také využít služeb  mediátora. Archerová (2001) upozorňuje, že 

náhradní rodiče bývají někdy odborníky manipulováni a přesvědčováni, že kontakt je        

pro dítě vždy užitečný nebo naopak vždy škodlivý.
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U nás probíhá v současnosti odborná diskuse o vztazích biologické rodiny a rodiny 

náhradní. Sobotková nebo Koluchová spíše s neklidem upozorňují na negativní dopady 

vynucených kontaktů vzhledem k tomu, že tito rodiče své dítě již opustili nebo je 

zanedbávali či jim ubližovali. Sobotková (2009) mluví o tom, že dítě má právo znát své 

rodiče a má právo na kontakt, ale  není to jeho povinnost. Na druhou stranu je potřeba 

uvést, že biologické vztahy jsou součástí historie dítěte a jejich zpracování mohou výrazně 

napomoci právě kontakty s rodinou (více např. Vrtbovská, 2005). Spíše než otázku ano či 

ne kontakty s rodiči je důležité nejprve položit si otázku proč ano či ne a potom 

organizačně zajistit tu nejlepší variantu vzhledem k dítěti.

V zahraničí je kontakt s biologickou rodinou mnohem více realizován a připraven. Je 

neodmyslitelnou součástí institutu pěstounské péče (Šimek-Hybler, 2007). I přesto ne 

všichni rodiče kontakty s dítětem aplikují. Dokládá to již zmiňovaný francouzský výzkum, 

který udává,  že pravidelný kontakt s rodiči mělo 48% dětí, nepravidelný kontakt 22% dětí 

a celkem 30% dětí nemělo s rodiči kontakt žádný (Dumaret et al., 1997).  Pokud situace 

ukazuje, že návrat do rodiny možný nebude, řeší se i množství i způsob kontaktů. 

Americká praxe (Farnam, 2008) doporučuje v takovém případě rodičům napsat dítěti dopis 

jako otevřenou zpověď. V něm vysvětlují svůj životní příběh, své problémy. Vyjadřují, že 

je pro ně dítě stále důležité, mají ho rádi a že je jim líto, že se o něj nemohou starat  atd. 

Tím umožňují otevřeně ukončit vztah s dítětem a „propouští“ ho k náhradním rodičům.  

I když k faktickým kontaktům náhradní a biologické rodiny nedochází, jako v případě 

osvojení, biologická rodina zůstává natrvalo v pozadí výchovy dítěte. Objevuje se 

především při tvorbě identity dítěte i identity náhradních rodičů. Biologickou rodinu nelze 

oddělit od dítěte, zůstane do konce života jeho součástí. Buď jako součást minulosti dítěte 

a jeho biologické podstaty, nebo součást přítomného života dítěte a možnými méně či více 

intenzivními kontakty.   

8.4.3. Romské dítě v rodině

Rodiny, které  vychovávají etnicky odlišné dítě, jsou svým způsobem nápadné. Na první 

pohled je patrné, že dítě do rodiny „nepatří“. U nás se to týká především dětí romského 

etnika. (V poslední době také dětí, které jsou osvojeny v rámci mezinárodních adopcí.) 

Náhradní rodiče mohou mít obavy, zda se u dítěte neprojeví jeho „původ“, zda nebude 
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„jiné“. Chtějí výchovou tento genetický původ „přebít“. Sami často nemají zpracované své 

předsudky vůči Romům. Původní rodina dítěte je jako téma tabuizována. 

Objevuje se několik možností, které vyjadřují postoje náhradních rodičů k jeho původu. 

Rodiče se snaží o „odstřižení“ dítěte od jeho  původu. Nechtějí vidět jinou barvu kůže 

svého dítěte, popírají realitu. Vychovávají dítě jako bílé, romství jakoby neexistovalo. 

V jiném případě bývá romský původ dětí zlehčován nebo naopak přeceňován. Setkáváme

se také s tzv. nahrazením původu dítěte za původ jiný (Vančáková, 2008). “…zásadní 

konikt mezi tím, co říkají rodiče, a zprávou, kterou dítě o sobě dostává z okolního světa, 

vede obvykle v době dospívání k dramatickému vnitřnímu koniktu, ztrátě důvěry             

v rodiče, hledání identity na vlastní pěst, útěku z domova.“ (tamtéž, s. 13). V pubertě se 

objevují u romských dětí dvaapůlkrát častěji závažnější problémy (Kovařík, 2007).

Výchova romských dětí je náročnější. Je zapotřebí respektovat kořeny dítěte (Vančáková, 

2008). Doporučuje se náhradním rodičům budovat si kladný vztah k Romům, čelit reakcím 

okolí, seznamovat se s romskou kulturou. Čím více informací rodiče mají, tím lépe mohou 

reagovat nejen na reakce okolí, ale také dítěte. Důležité je připravovat dítě na reálný  život 

ve společnosti. Romské děti zažívají ve svém životě mnohá další odmítnutí okolím, která 

kladou překážky v procesu budování identity. S kritickými a s negativními reakcemi 

okolí se setkávají třikrát častěji (Kovařík, 2007).  Sebevědomí dětí nebývá vysoké. Dítě 

nemá přirozenou oporu ve své romské rodině. Je vychováváno „Neromy“, kteří podobné 

zkušenosti s odmítnutím nezažívají. Proto se o romských dětech v neromských rodinách 

mluví jako o dětech „ani bílých ani černých“, jako o „kokosových dětech“, na povrchu 

hnědých, uvnitř bílých nebo o „dětech v meziprostoru“.32 Negativní reakce a očekávání 

okolí (ale i náhradních rodičů) následně ovlivňují chování dítěte, které jej vlastně 

potvrzuje. To, co se u dítěte předpokládá a s jistotou očekává, se také projevuje v  reakcích 

lidí vlivem kauzální atribuce. „Vzniká tak soustava vlivů nahrávajících vzniku, vývoji a 

uchování toho, co bylo předpokládáno.“ (Helus, 2004, s. 181). 

Nejvíce informací o romských dětech v náhradních rodinách můžeme čerpat ze staršího 

výzkumu, který u nás proběhl v 80. letech minulého století. Týkal se skupiny 468 

romských dětí v náhradních rodinách  (Svobodová, Kovařík, Niederle, 1981). Důvodem 

k umístění dětí  mimo biologickou rodinu byl nezájem romských matek. Děti byly častěji 

odebírány již v raném věku, mnohem starší však přicházely do náhradních rodin. Pozitivní 

                                                
32 Podle filmu, který natočilo sdružení Návrat na Slovensku.
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výsledek je ukazován v tom, že původ dítěte nebývá překážkou úspěšného začlenění        

do rodiny. Mnohem zásadnější je věk dítěte, jeho vývojová opoždění, zlozvyky a poruchy 

chování (Kovařík, 2007). V závěru výzkumu je řečeno, že náhradní rodiče jsou v 60% 

spokojeni s výchovou romského dítěte, vidí své rozhodnutí pozitivně a udělali by jej 

znovu. Třetina náhradních rodičů by však toto rozhodnutí již neučinila. 

Také Sobotková (2003) zkoumala náhradní rodiny, ve kterých vyrůstají i děti romské. 

Devatenáct rodin z padesáti zkoumaných mělo děti odlišného etnického původu a pouze 

jediná byla hodnocena jako problémová. Domnívá se tedy, že vzít si etnicky odlišné dítě 

není natolik rizikové, jak se obecně předpokládá. Ve výzkumu vyšly zajímavé statisticky 

významné souvislosti: úspěšní pěstouni romských dětí bývají většinou věřící lidé, přitom 

silné a nekonvenční osobnosti s vysokým pocitem kontroly nad událostmi. 

Romské děti, které přišly z ústavních zařízení, si mnohem častěji potřebují ověřit pevnost 

citových vztahů v náhradní rodině. Dětem prospívá, pokud se v rodině důsledně uplatňují 

stanovená pravidla a hodnoty. Mnohem lépe se pracuje s projevy problematického 

chování, pokud je u dítěte podporována tvorba identity (ví o osvojení a svém romství).    

Pro náhradní rodinu je užitečné, pokud má možnost stýkat se s jiným rodinami podobného 

složení či se „slušnou romskou rodinou“ (Petrová in Vančáková, 2008).

V minulosti nebyly pro náhradní rodiny s romskými dětmi k dispozici žádné podpůrné 

aktivity ani literatura. V posledních letech se situace změnila. Středisko náhradní rodinné 

péče v Praze organizuje projekt „Naše romské dítě“ (Mgr. Martina Vančáková), od roku 

2008 realizuje Centrum náhradní rodinné péče v Ostravě program „Romské dítě 

v neromské rodině“ (PhDr. Jarmila Valoušková). Romským dětem se věnují také iniciativy 

SOS dětských vesniček. Zabývají se jimi také publikace Vančákové (2008, 2011), 

Bubleové (2007), částečně Foldy (2010). 

8.4.4. Dítě zdravotně znevýhodněné 

Určitá část dětí v náhradních rodinách jsou děti s menším či závažným zdravotním 

postižením. Tyto děti bývají v pěstounské péči. Pěstouni se většinou vědomě rozhodují, že 

vychovají dítě s postižením. Ani přesto však nemusí být adaptace v rodině bez komplikací. 

Okolí může reagovat negativně, lidé nechápou motivaci k přijetí takového dítěte. Obtížné 

je to také pro nové sourozence dítěte, jde o značnou zátěž pro rodinu. Někteří rodiče navíc 
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věří v nereálné zlepšení a nedají na informace odborníků. Jiná část rodičů je značně 

vychovatelsky nejistá, neboť dosud nemá s postižením zkušenosti. Jako  prioritní se jeví 

dostatečná informovanost o postižení dítěte, o podrobnostech jejich projevů a možných 

komplikacích i následné prognóze (Vágnerová, 2011). 

Tyto rodiny vyžadují podporu odborníků, kteří vysvětlí rodičům, proč jejich dítě reaguje  

na dané situace vzhledem k postižení jinak než dítě zdravé a zároveň se ujistí, jak by  měli 

jako vychovatelé jednat. Vágnerová (2011)  upozorňuje na zásadní změnu životního stylu 

rodiny po příchodu dítěte, především pak první momenty sžívání vyvolávají protichůdné 

pocity. Rodiče poznávají dítě a snaží se mu porozumět. Snižování nároků na dítě i sebe 

sama je ve výchově rozhodující. Neznamená to rezignovat nad životem dítěte, ale vidět 

vzájemné spolužití realisticky. Vychovatelským cílem je spokojené a šťastné dítě. 

Značnou zátěž mohou představovat postižení, která se projeví až později v průběhu 

života dítěte. Rodina se tudíž nemohla na danou situaci připravit, nepočítala s tím.          

Pro úspěšné zvládnutí výchovy postiženého dítěte je zapotřebí získat co nejvíce nutných 

informací o daném postižení. Důležitá je nabídka odborné pomoci pro dítě i pro rodiče a 

možnost seznámit se svépomocnou skupinou náhradních rodičů se stejně postiženým 

dítětem. Rodiče se snaží vést dítě co nejvhodnějším způsobem, výchovné cíle se mění, 

některá postižení se upraví, ale jiná se objevují (Vágnerová, 2011).  

8.4.5. Úspěšnost náhradní rodinné péče

V publikacích o náhradní rodinné péči se hovoří o různých pohledech na úspěšnost 

náhradní rodinné péče. Podmínky úspěchu či neúspěchu leží na straně rodiny i dítěte. 

Obecně se udává, že procentuálně je vyšší počet neúspěšných pěstounských péčí než 

osvojení. Koluchová, Sobotková (2004, s. 13) vycházejí ze svých dlouhodobých výzkumů 

pěstounské péče, v rámci kterých se snaží o nalezení obecných kritérií úspěšnosti. 

Kritéria souvisí s teorií uspokojování vrozených potřeb, z jejíž perspektivy byly studie 

nahlíženy. Úspěšnost náhradní rodinné péče ovlivňuje:

a) hloubka a stabilita citových vztahů mezi náhradními rodiči a dítětem,

b) tolerance poruch a problémů ve vývoji dítěte spojená se snahou starat se     

o jeho optimální vývoj,

c) společná perspektiva dítěte s náhradní rodinou.
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Konečné hodnocení pak vychází z toho, jak jsou děti vyrůstající v dětství v pěstounské 

péči schopny obstát v dospělosti v roli občana, partnera, rodiče. Jako zásadní v nápravě 

deprivační situace u dítěte se jeví měřítko dobře připravené a vhodně vedené rodiny

(Koluchová, 2003). Tradičním hodnocením úspěšnosti je v povědomí odborné i neodborné 

veřejnosti kritérium ukončení náhradní rodinné péče. Pokud je ukončena tzv. předčasně, 

to znamená, na žádost náhradních rodičů či opětovným umístěním do ústavu z důvodu 

problémového chování dítěte, bývá považována za neúspěšnou.

Úspěšnost pěstounské péče zvyšuje angažovanost rodičů ve vztahu k dítěti

(commitment), která jim přináší radost. Bernard a Dozier (2011), sledovali náhradní rodiče 

při jejich interakcích s dítětem. Rodiče, kteří byli více angažováni pro dítě, našli v dítěti 

zalíbení a „přijali ho za své“, vyjadřovali větší potěšení v interakcích s dítětem ve srovnání 

s rodiči, kteří byli angažováni méně. Podstatným determinantem úspěšnosti zdravé 

adoptivní rodiny je přesvědčení náhradních rodičů o trvalosti závazku vůči dítěte. Tito 

rodiče si nenechávají zadní vrátka při závažných problémech s dítětem, hledají cesty 

spolupráce s odborníky a vztah s dítětem trvale neukončují (Schoolerová, 2002). 

Jsou popisovány i rizikové faktory úspěšnosti pěstounské péče. Zvyšují 

pravděpodobnost jejího selhání nebo její problematický průběh. Může dojít i k rozpadu 

partnerských vztahů v náhradní rodině či rozpadu celé rodiny. Rodiny pěstounů ovlivňuje 

negativně především: 

 stres v životě pěstounů,

 vážné výchovné problémy,33

 negativní vliv chování a agresivita vůči biologickým dětem, 

 dítě s historií zneužívání a závažného zanedbávání,

 vyšší počet dětí v rodině (Quinton, 2004 in Matoušek, Pazlarová, 2010, s. 54).

Rodiny, u kterých se objevují rizikové faktory, potřebují pomoc. Pohled na „rizikové 

období“ sžívání a adaptaci dítěte v rodině i samotné rodiny se liší. Záleží vždy                  

na konkrétním dítěti, jeho zkušenostech, vývoji, potencionalitě, na konkrétní náhradní 

rodině a jejím fungování. 

                                                
33 Naopak zdravotní handicapy dětí nejsou rizikovým faktorem. Umístění těchto dětí bývají stabilní (Quinton, 
2004 in Matoušek, Pazlarová, 2010).



101

8.5. Socializace dítěte v prostředí školy

V posledních letech vzrůstá důležitost formálního vzdělávání, také mnohé obsahy výuky 

úzce souvisejí se socializačním působením (Koťa, 2004). Škola je především vzdělávací 

instituce. Plní také úkoly stabilizační, reprodukční a inovační (Schwartz, 1999). Jako 

sociální instituce napomáhá dítěti orientovat se v komplexní realitě.  Vnitřní interiorizace 

školy jako sociální instituce je pak předpokladem pro úspěšnou socializaci. Vstup dítěte   

do školy představuje pro dítě základní reorientaci (Kraus, 2008).  Škola usiluje o jistý druh 

emancipace dítěte. Dochází k tlaku na osamostatnění dítěte, přijetí zodpovědnosti             

za vlastní jednání a jeho následky (Vágnerová, 2000). Vstup do školy je možné chápat jako 

iniciační bod (Štech, 2001).  

Sekundární socializace dítěte ve škole navazuje na socializaci primární, úkoly školy jsou 

však v rámci školní socializace širší. Škola předpokládá předchozí vývoj dítěte v rodině a 

jistý stupeň dovedností a školní zralosti. Tím vchází do procesu sekundární socializace již 

utvořená osobnost a internalizovaný svět (Berger, Luckman, 1999). Škola se orientuje 

jednak na osobnostní a vzdělávací rozvoj žáka a zároveň plní enkulturační funkci vůči 

společnosti (Moravcová-Smetáčková, 2004).  Škola učí dítě specifické formy jednání, 

rozvíjí základní dovednosti, připravuje pro svět práce. Jedna z rolí školy spočívá v uvádění 

osobností do neosobních a velkých organizacích (Koťa, 2004). V průběhu sekundární 

socializace se  internalizují institucionální subsvěty (Berger, Luckman, 1999). 

Sekundární socializace je založena na nabývání vědění, která je nutné pro určitou roli       

ve společnosti. Pedagogickými postupy je pak nutné jedince přesvědčit o sepjetí vědění a 

reality. Sekundární socializace se ale oproti primární socializaci obejde bez emocionální 

identifikace s druhými. Role se vyznačují anonymitou, jsou oddělitelné od vykonavatelů. 

Postačuje jen určitá míra vzájemné identifikace jako při jakékoli komunikaci mezi lidmi. 

„Je nutné mít rád svoji matku, ale ne svého učitele“, uzavírají Berger a Luckman (1999,    

s. 139). Vztah mezi učitelem  a žákem je více instrumentální než emocionální. Ve škole 

existují pokud možno stejná pravidla pro všechny. Dítě již není hodnoceno za to kým je, 

jako v rodině, ale podle toho jak se jeví navenek. Záleží na tom, jak úspěšně se prezentuje 

při vyučování, při zkoušení nebo jak se ve škole chová (Koťa, 2004). Podle teorie 

kulturního kapitálu Pierrea Bourdieua se ve škole hodnotí především vědomosti a 

dovednosti, které souvisí s dominantní kulturou ve společnosti, jejímž nositelem jsou vyšší 

vrstvy. Děti, které reprezentují kulturní kapitál odpovídající požadavkům školy, se jeví 
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jako nadanější. Ostatní děti vynakládají mnohem větší úsilí nebo nemusejí být úspěšné. 

Škola pak v tomto smyslu nemusí být sociálně neutrální institucí (Prokop, 2001). 

Vstup do školy je charakterizován jako zlomová životní událost (Helus, 2004). Nejen že 

dítě vstupuje do školy, ale také škola vstupuje do života žáka a bude jedince ovlivňovat až 

do ukončení období přípravy na povolání. Také rodina se přizpůsobuje nové realitě, novým 

sociálním rolím a novým zkušenostem. Moderní rodina, jak ji chápe Émile Durkheim,  je 

úzce spojena se školní docházkou dětí (De Singly, 1999). Rodiče „investují“ do svých dětí 

ve formě školního kapitálu. Od něj se také odvozuje hodnota rodiny. Zařazení dítěte        

do školy je bráno jako potvrzení jeho normality.  

Úspěšnost ve škole, přizpůsobení se školnímu prostředí a rozvoj osobnosti žáka je stejně 

důležitá pro biologické rodiče i pro rodiče náhradní. Náhradní rodiče však nemají 

představu, jak dítě novou roli žáka zvládne. Především osvojitelé mají někdy přehnané 

nároky na dítě a chtějí uspokojit své vlastní ambice. Zvýšené nároky vyvolávají u dítěte 

vznik obranných postojů, které mohou přerůstat až ve vážné překážky zdravého vývoje. 

Naopak v pěstounských rodinách nemá škola tak výsadní postavení. Očekávání pěstounů 

nejsou tak vysoká, úspěchy dětí ve škole jsou spíše překvapením a bývají spontánně 

ceněny a odměňovány.34 Dítěti je dána možnost vyniknout v jiných činnostech a zájmech 

(Matějček a kol., 1999). Dlouhodobé výzkumy ukazují také na resilientní (ochrannou, 

podporující) funkci školy (Matějček, Bubleová, Kovařík, 2002).  Resilienci výrazně 

napomáhají pozitivní zkušenosti dítěte se školou, pozitivní kontakty v rodině, otevřená 

přátelství s jinými dětmi a zájem o koníčky a záliby (Daly, Gilligan, 2005). Resilientní 

funkci školy dokáží využít svým ne-výkonovým přístupem především pěstounské rodiny. 

Proto se ani školní neúspěchy pozitivní identity resilientních dětí z pěstounských rodin více 

nedotýkaly (Matějček, Bubleová, Kovařík, 2002).   

                                                
34 “Očekávání adoptivních rodičů je velmi často vyšší, než dítě může při veškeré své snaze uspokojit. 
Ilustruje to mezi jinými přehled posledních deseti případů adoptovaných dětí vyšetřovaných v psychologické 
poradně Centra PAPRSEK, kam přicházejí děti s nejrůznějšími vývojovými poruchami, nápadnostmi 
v chování, obtížemi ve škole apod. Že jde o dítě osvojené, vyplynulo vždy až z anamnézy. Jeho obtíže 
nejčastěji souvisely se školou a školním prospěchem. Pět dětí z těchto deseti je romského původu. Pokud jde 
o vzdělání, jen v jednom případě jsou oba adoptivní rodiče vyučení, ve dvou případech má jeden z osvojitelů 
maturitu, ve zbývajících sedmi je aspoň jeden vysokoškolák, přičemž v pěti případech jsou vysokoškoláci 
oba.“ (Matějček a kol., 1999, s.108).
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8.5.1. Školní připravenost 

„Úspěšnost ve školní práci závisí na dosažení určité úrovně mnoha různých kompetencí. 

Rozvoj těchto kompetencí ovlivňuje zrání i zkušenosti.“ (Vágnerová, 2001, s. 124). Dítě 

dosahuje připravenosti pro školu kolem šestého roku, v tomto období bývá vybavené      

pro zvládání nároků školy. Žák první třídy by měl splňovat následující předpoklady 

(tamtéž, s. 125): 

 Dítě musí být natolik zralé, aby sneslo zátěž školní práce.

 Dítě musí dosáhnout potřebných předpokladů k učení. Zráním centrální nervové 

soustavy je podmíněn rozvoj motoriky, připojením specifických zkušeností také 

rozvoj zrakového a sluchového vnímání.

 Dítě musí dosahovat potřebnou úroveň rozvoje poznávacích procesů, myšlení 

postupuje do Piagetova stadia konkrétních logických operací.

 Dítě musí mít dostatečně rozvinutou řeč. 

 Dítě musí být k učení dostatečně motivováno. 

 Dítě se musí umět chovat tak, jak role školáka vyžaduje.

Souhrn nepříznivých charakteristik, které mohou zatěžovat rozvoj dětské osobnosti i jeho 

sociální adaptaci, je označován jako skór maladaptace (Matějček, 1992). Nejvyšší skór 

maladaptace mají děti s podprůměrnou inteligencí. Výkonnost dítěte se snižuje i vlivem 

mimointelektových činitelů jako je slabost nervového systému, emoční labilita, psychická 

deprivace, chronická onemocnění atd. (Matějček a kol., 1999). U dětí je  doporučen odklad 

školní docházky. Pokud dítě není v šesti letech tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 

požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek školní docházky           

o jeden rok. Na základě §37 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) je 

vyžadováno doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. 
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8.5.2. Vzdělávání dítěte se specifickou formou handicapu  

Vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči je v České republice novým tématem. Nedošlo 

zatím k systematickému zkoumání, dostupné výzkumy uvádějí zmíněnou problematiku 

pouze okrajově (Langmeier, Matějček, 1968; Svobodová, Kovařík, Niedrle, 1981; Bauer, 

1996; Matějček, 1992; Bubleová, 2007). Na problémy pěstounských rodin ve vztahu        

ke vzdělávání dětí upozornil sociologický výzkum Haberlové, Bubleové (2007), který se 

zabýval jiným tématem, a to službami pro pěstounské rodiny. Výzkum zahrnoval rodiny 

s jedním i více svěřenými dětmi. Z jejich zjištění vyplynulo, že pěstounské rodiny se 

setkávají alespoň u jednoho dítěte v rodině s poruchami pozornosti (55% rodin), 

poruchami učení (53%), hyperaktivitou (44%), poruchami chování (42%), častou 

nemocností a lehčím zdravotním postižením (34%) nebo těžkým zdravotním postižením 

(21%). Celkem 64% rodin cítí nedostatek odborné podpory týkající se péče o děti 

s výchovnými nebo vzdělávacími problémy. 

Podrobnější informace o vzdělávání dětí lze čerpat z výzkumů a studií zahraničních 

(Choice et al., 2001; Martin, Jackson, 2002; Pecora, Kessler, Williams, 2005; Finkelstein, 

Wamsley, Miranda, 2002; Vinnerljung, Öman, Gunnarson, 2005; Andresen, 1992; Daly, 

Gilligan, 2005; Dumaret et al., 1997; Christian, 2003 atd.). Zahraniční výzkumy se shodují, 

že děti vykazují ve škole více problémů s chováním i učením. Ve škole nedosahují takové 

školní úspěšnosti jako jejich vrstevníci z běžných rodin.35 Horší výsledky mají ve čtení,  

matematice, v jazykových schopnostech. Častěji nedokončují středoškolské vzdělání, 

opakují ročníky nebo mají speciální vzdělávací potřeby. Horší školní výsledky a nižší 

vzdělání pak v budoucnu předpokládají problematičtější uplatnění v životě. Dospělí, kteří 

prošli pěstounskou péčí v dětství, bývají častěji nezaměstnaní, vykazují kriminální 

chování, experimentují s drogami nebo se stávají bezdomovci. Vyšší procento osob žije 

pod hranicí chudoby. 

Náhradní rodina bude s velkou pravděpodobností čelit nejrůznějším problémům spojených 

se socializací dítěte v nové rodině a s jeho fungováním ve škole (Sládeková, 2005). 

Vzhledem k typologii dětí a příčinám, které vedly k handicapu, lze dítě vychovávané 

v náhradní rodině považovat ve školním prostředí za dítě se specifickou formou 

                                                
35 Choice et al. (2001) uvádí výzkum 303 dětí průměrného věku 12,8 roku v pěstounské péči v USA. 
Zdravotní problémy mělo 25% dětí, poruchy učení 29%, poruchy chování vykazovalo 46% dětí a 9% dětí 
bylo evidováno s psychiatrickou poruchou.
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psychosiciálního, sociokulturního nebo zdravotního handicapu (Sychrová, 2008). Koncept 

dítěte s handicapem je inspirován pojetím autorů Vágnerové, Hadj-Moussové a Štecha 

(2000). Handicap působí jako determinanta vývoje osobnosti dítěte a zároveň jako rizikový 

faktor socializace. Za handicap je považováno znevýhodnění dítěte oproti jinému dítěti,  

většinou bez vlastního zavinění, dané genetickými, vrozenými či v průběhu života 

působícími faktory sociálními a sociálně-psychologickými (tamtéž, 2000).

Každý handicap představuje omezení v oblasti předpokladů k výkonu, v osobnostním  a 

socializačním vývoji. Dítě s handicapem je limitováno v dispozicích ke zvládání 

požadavků školy a k začlenění mezi vrstevníky (Vágnerová, 2005). Handicap ovlivňuje 

školní úspěšnost žáka. Problémy ve vztahu ke škole mohou nastat především 

v následujících oblastech: 

a) školní socializace a školní vzdělávání,

b) vztahy mezi náhradní rodinou a školou (Sychrová, 2008).

Handicap u dětí z náhradních rodin není chápán jako „osudová záležitost“, jako označení 

skupiny, která je předem předurčena k neúspěchu ve škole a která a priori vyvolává 

„čekání na problém u dítěte“.  Nazírán je optikou tzv. pozitivního čtení projevu a historie 

dítěte. Je chápán jako otevřený osobní příběh ve shodě s Charlot a Rochex. Nesleduje 

tedy jen to, co dítěti chybí, co nemá nebo co neříká. Zaměřuje se i na to, co svým 

chováním, svou poruchou nebo selháním a smyslem, který tomu přisuzuje, chce vlastně 

říci. V úzkém propojení se ocitají otázky identity a hledání smyslu. Dítě propojuje 

očekávání rodiny a sociálního prostředí, svou minulost s budoucností (srov. Vágnerová, 

Hadj-Moussová, Štech, 2000, s. 51-56).

Je zapotřebí upozornit, že pojem dítě s handicapem má své terminologické limity. Mohl by

být stejně tak nepřesně použit termín žák se speciálními vzdělávacími potřebami,               

ze kterého vychází školský zákon. V případě našeho pohledu nejde vždy o totéž. Některé 

handicapy dětí  lze chápat mnohem úžeji než vymezuje zákon. Nelze na ně tudíž aplikovat 

možnost zabezpečení specifických pedagogicko-psychologických přístupů, které vyžadují 

zohlednění při vyučování. Jiné handicapy, jako zdravotní postižení nebo zdravotní 

znevýhodnění, ale  zohlednění podléhají.

Chápání pojmu handicap je v předložené práci nejblíže ke konceptu dítěte s postižením, 

narušením a ohrožením v souladu s Konvencí práv lidí s narušenými schopnostmi, kterou 
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přijalo Valné shromáždění OSN v roce 2006 (srov. Lechta, 2010). Nejde o to, aby byly 

všechny děti  z náhradních rodin nálepkovány jako handicapované. Nestavím handicap 

proti normalitě. Vycházím z přesvědčení, že každé dítě má mít možnost v rámci 

heterogenní společnosti uplatnit své individuální schopnosti a dovednosti ve školním 

prostředí. Cílem vzdělávání je samostatný člověk, který se umí orientovat a žít           

ve společnosti a podle svých možností přispívá k jejímu rozvoji. V §2 školského zákona 

je cíl vzdělávání koncipován podrobněji. Jde o rozvoj osobnosti člověka, který bude 

vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami     

pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a 

učení se v průběhu celého života. Při vzdělávání by měly být zohledněny vzdělávací 

potřeby jedince. Ačkoli tedy dítě z náhradní rodiny nemusí mít  žádné postižení či 

narušení, bývá potencionálně ohrožené vývojovými a biologickými faktory a předchozími 

socializačními zkušenostmi. Ty se pak mohou, ale nemusí projevit při vzdělávání.

8.5.2.1. Psychosociální handicap 

Psychosociální handicap dětí v náhradní rodinné péči vyplývá prvotně ze zkušenosti           

s afunkcí nebo s dysfunkcí biologické rodiny dítěte, s chyběním mateřské osoby v raném 

vývoji a  s jeho předchozím pobytem v ústavním zařízení. Sládeková (2005) charakterizuje 

školáka v náhradní rodině jako dítě s poruchou připoutání (attachmentu). „Dítě je 

zatíženo ve všech oblastech života, v přístupu ke školní práci i ve vztahu k učitelům a 

spolužákům, tj. v oblasti školní socializace i v dalším životním uplatnění.“ (Vágnerová, 

2005, s. 254). Především ty děti, které přišly do náhradní rodiny ve starším věku, mohou 

vykazovat problematické tendence. V případě, že nemají vytvořené přiměřené vazby 

s náhradními rodiči nebo saturovány své potřeby v rodině, může pro ně školní prostředí 

představovat ohrožení, neboť škola se projevuje spíše emancipačně a směřuje k posilování 

samostatnosti dítěte. 

Psychosociální handicap u dítěte v náhradní rodinné péči se může projevit v následujících 

složkách:

1) Komunikace. 

„Jedním z důsledků nedostatečného zájmu matky o dítě je omezení vzájemného kontaktu a 

tím i redukce verbální stimulace.“ (Vágnerová, 2005, s. 269). Komunikační omezení se 

projevuje i v pozdějším věku, vyznačuje se špatnou jazykovou citlivostí, malou 
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spontaneitou řeči a potížemi při komunikaci s ostatními. Langmeier a Matějček (1968) 

došli ke zjištění, že opoždění ve vývoji řeči se projevuje po stránce obsahové i skladebné, 

dále v chudé slovní zásobě nebo v opožděném chápání symbolické povahy grafického  

znaku. V tom pak spatřují jednu z příčin selhávání dětí ve čtení a psaní v 1. třídě. Zároveň             

u mnoha dětí se zkušeností ústavní výchovy chybí tzv. období věčného otazníku, které je 

typické pro starší batolata a toto období se u nich neobjevuje ani v předškolním věku. 

Taktéž vyjádření nadějí, přání a tužeb do budoucna bývá nápadně omezené. 

2) Horší školní prospěch, jehož příčiny mohou být rozděleny do několika základních 

kategorií (Vágnerové, 1997; Kovařík, 2004):

a) Snížená úroveň rozumových schopností nebo snížené nadání dítěte  

v kombinaci s dlouhodobě nepodnětným výchovným prostředím. Schopnosti lze 

obecně považovat za psychofyzické dispozice k výkonu. Vyvíjejí se z vloh učením 

a jsou ovlivněny včasnou stimulací vlohy, systematickým a intenzivním cvičením 

od raného dětství a navozením a udržováním motivace (Nakonečný, 1995, s. 99).

b) Nerovnoměrné nadání, kdy dochází k nedostatečnému rozvoji dílčích schopností 

dítěte. Vytváří se tak prostor pro vznik specifických poruch učení. Odchylky        

ve struktuře CNS, negativní psychologické faktory (odmítání dítěte) nebo 

chronický stres pak může dát prostor ke vzniku specifických poruch chování, 

například ADHD (Jedlička, 2007). ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) je označení pro hyperaktivitu s poruchou pozornosti. Týká se dětí 

se značnými sociálními a kognitivními obtížemi a charakterizují ji tři hlavní 

symptomy: poruchy pozornosti, impulzivita a hyperaktivita (Train, 1997, s. 31). 

c) Následky školní nepřipravenosti či nezralosti a později vývojové změny             

v pubertě.

d) Somatické problémy. Děti častěji nemocné nebo s chronickým onemocněním jsou 

vystaveny riziku snížené výkonnosti, absencí ve škole, snížené adaptace na školní 

prostředí, zhoršeného emoční ladění v závislosti na onemocnění, snadné 

unavitelnosti nebo snížené seberealizace.

e) Psychický stav a vlastnosti dítěte. Děti nemají dostatečnou motivaci ke školnímu 

výkonu. Motivaci lze uvést ve vztahu k potřebám jedince a jeho prioritám. 

Motivace je dána postojem autorit, především rodiny (Vágnerová, Hadj-Moussová, 
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Štech, 2000). Skrze ní mohou náhradní rodiče ovlivňovat kognitivní vývoj dítěte. 

(Ptáček, Kuželová, 2011). Školní prospěch zanedbávaných dětí bývá celkově 

rovnoměrně snížený. Může pak budit dojem, že jde o následek sníženého nadání 

(Matějček, 1992). 

f) Výchovné podmínky. Příčinou školního neúspěchu může být jak výchovná 

zanedbanost dítěte, tak úzkostná výchova se snahou po dokonalosti dítěte, výchova 

protektivní či rozmazlující (Kovařík, 2004). 

3) Opoždění ve vývoji jemné motoriky,  jehož důsledky se projevují především v 1. 

třídě (Langmeier, Matějček, 1968).

4) Odchylky v emočním prožívání, které zahrnují samotné dispozice dítěte, jeho minulé 

zkušenosti a nepříznivý vliv předchozích prostředí. Walbergova zjištění ukazují, že 

faktor žákova prožívání školy a jeho postavení v ní ovlivňuje až 45% variance 

učebních výkonů. Může tak za jistých okolností ovlivňovat školní úspěšnost 

významněji než inteligence žáka (Walberg in Helus, 2004). „Odchylky v emotivní 

oblasti lze hodnotit jako poruchy prožívání.“ (Vágnerová, 1997, s. 119). U školního 

dítěte nepříznivě ovlivňují sociální vztahy, sociabilitu, adaptaci dítěte na školu, výkon 

dítěte ve škole i jeho prospěch. Stávají se překážkou v navazování interakcí 

s vrstevníky i učiteli. Některé děti mají méně kamarádů, reagují více impulzivně a 

nedovedou se chovat žádoucím způsobem. Opakované neúspěchy vedou k vytváření 

syndromu naučené bezmocnosti. Emocionální přetížení dítěte se může vázat na jeho 

postavení ve třídě, kde je outsiderem, na to, že je ignorováno, je terčem posměchu nebo 

podceňováno či dokonce šikanováno (Helus, 2004).

Odchylky v emočním prožívání v jejich těsné návaznosti na citovou deprivaci dítěte se 

mohou projevovat jako (Vágnerová, 1997; Horňáková, 2010):

a) Narušený vztah k vlastnímu výkonu, který souvisí s identitou citově 

deprivovaných dětí. V období školního věku není identita takového dítěte 

vymezována jeho vlastním výkonem, ale zůstává zde neuspokojená potřeba 

receptivity. Ta je v sociální a citové oblasti za běžných okolností záležitostí 

kojeneckého věku (Vágnerová, 1997). 

b) Potíže s porozuměním citovému ladění jiných lidí (citová plochost).

c) Extrémní sebehodnocení. 
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d) Nápadnosti v oblasti socializačního vývoje, kdy děti vykazují primitivní a 

povrchní vztahy k lidem a nepřiměřenou komunikaci. Nejistota v interakci je 

důsledkem nedostatečné pozitivní emoční zkušenosti. Dítě nemá schopnost 

rozlišovat model chování v určitých sociálních situacích nebo rolích. Projevuje se 

absencí empatie a egocentrismem. 

e) Změny v hierarchii hodnot, kdy neuspokojené citové potřeby se stávají 

prioritou. 

f) Tendence dítěte reagovat zlostně, nápadně a neadekvátně situaci.

g) Problémové chování či poruchy chování, jejich příčiny lze hledat                      

v nepříznivých okolnostech v období raného dětství, v odmítání dítěte, poruše 

attachmentu, nevytvoření vazby mezi matkou a dítětem, kdy dítě nemá 

uspokojovány základní psychické potřeby. Dítě není schopné plnit vývojové 

úkoly spadající do školního věku, je úzkostné, v obraně (Horňáková, 2010).  

Přístup k psychosociálnímu handicapu má ještě druhou rovinu. Dítě se ve školním věku, 

v pubertě i adolescenci vyrovnává s reálným faktem, že vyrůstá v náhradní rodině,  

s pocitem odmítnutí svou biologickou rodinou. Být tím „koho rodiče nechtěli“ nebo 

„dítětem z děcáku“ se může jevit v kolektivu vrstevníků jako stigmatizující. Dítě 

s viditelnou odlišností  pak přijímá tento fakt mnohem problematičtěji. Teprve nabytí 

jistoty v bezpečných vztazích v rodině napomáhá rozvoji identity dítěte, sebevědomí a 

sociálních dovedností projevujících se v interakci se spolužáky nebo učiteli. Běžně také 

dochází k situacím, kdy dítě během výuky zpracovává úkoly a zadání, které jsou pro něj 

těžko řešitelné a se kterými si neví rady, aniž by učitel o těchto komplikacích věděl.  

Následnou otázkou je pak, jaký vztah zaujímá učitel k instituci náhradní rodiny obecně a 

jak ji interpretuje mezi dětmi ve třídě.  

8.5.2.2. Sociokulturní handicap

„Sociokulturní handicap vyplývá z odlišnosti sociální  a kulturní příslušnosti, s níž souvisí 

získání zkušeností jiného druhu než mají příslušníci většinové společnosti. Jde o problém 

daný působením jiných sociokulturních vlivů, odlišné socializace.“ (Vágnerová, 2005, s. 

287). Úvaha nad sociálně-kulturním přístupem k handicapu v souvislosti s náhradní 

rodinnou péčí má dvě  podstatné roviny.
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První se týká sociokulturního deficitu dítěte vlivem nedostatečně stimulujícího a výchovně 

nevhodného prostředí původní rodiny (retardovaní rodiče, matka s psychiatrickým 

onemocněním, rodiče alkoholici, matky vyrůstající v ústavní výchově, nevyhovující 

bydlení atd.) nebo ústavního prostředí, ve kterém vyrůstalo. Lze hovořit o kulturní 

deprivace nebo zanedbanosti.  Přechodem dítěte do funkční náhradní rodiny se poměry    

ve velké míře upravují, dítě získává nové návyky a postoje.Významným činitelem je opět 

věk dítěte a míra deprivace (Sychrová, 2008). 

Druhá rovina pohledu na sociálně-kulturní přístup k handicapu se objevuje v situaci dětí 

etnicky odlišných od svých náhradních rodičů, nejčastěji dětí romských. Romské děti se 

častěji setkávají s negativními reakcemi okolí, mají potíže při přijetí do kolektivu, nízké 

sebevědomí. Etnicky podmíněné charakteristiky ve vnějším vzhledu se stávají významnou 

nápadností. Ve škole, v místě sociokulturní konfrontace,  je dítě  považováno za Roma. 

Jsou mu připisovány stereotypy, které dítě nechápe, neboť život Romů, jejich hodnoty ani 

jazyk často nepoznalo (Sychrová, 2008). Sociokulturní handicap tak souvisí s chápáním 

pojmu etnicita. V této souvislosti nelze etnicitu přejímat jako něco daného již narozením či 

geneticky, ale spíše jako sociální konstrukt. Giddens (1999) podotýká, že etnické rozdíly 

jsou vždy naučené. 

8.5.2.3. Zdravotní handicap

Dítě se zdravotním handicapem patří podle školského zákona do skupiny dětí                     

se speciálními vzdělávacími potřebami. Dělí se na děti se zdravotním postižením nebo se 

zdravotním znevýhodněním, navíc sem řadí děti se sociálním znevýhodněním. Zdravotní 

postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové. Patří sem vady řeči, autismus, 

souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování. Za zdravotní 

znevýhodnění je považováno zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní 

poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. 

Podle údajů  Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo v roce 2010 propuštěno 

z kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let celkem 2 085 dětí, z toho 323 

bylo dětí se speciálními potřebami, které byly dříve označována jako handicapované a 59 

dětí týraných (ÚZIS ČR. Aktuální informace, 2011). Z Ročního výkazu MPSV o výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí čteme, že z dětí umístěných do pěstounské péče byla 4% 



111

z nich zdravotně postižených. Výzkum Haberlové a Bubleové (2007) zjistil mnohem vyšší 

zastoupení dětí se zdravotním postižením. Asi 50% pěstounských rodin, často u několika 

dětí najednou, se potýkalo s hyperaktivitou dětí, poruchami pozornosti a chování. Těžké 

zdravotní postižení dětí se vyskytovalo asi ve 20%.

Každá nemoc či postižení s sebou nesou omezení pro dítě. Jakým způsobem se dítě obecně 

integruje nebo přizpůsobuje životu ve škole, pojednává detailně např. publikace 

Psychologie handicapu nebo práce Vágnerové (1997, 2011). Situace dítěte v náhradních 

rodinách bude pravděpodobně identická s tím, že dochází ke kumulaci dalších handicapů, 

především v oblasti psychosociální, jak bylo uvedeno výše. 

Děti jsou vzdělávány v běžné škole v rámci individuální integrace, skupinové integrace 

nebo navštěvují základní speciální školu se školním vzdělávacím programem upraveným 

dle příloh Rámcového vzdělávacího programu pro mentálně postižené, autisty a žáky         

s kombinovaným postižením. Děti mohou využít individuální vzdělávací plány, asistenta 

pedagoga, podpůrná opatření jako kompenzační pomůcky, didaktické materiály, metody a 

postupy nebo pedagogicko-psychologické poradenství atd. Podrobnosti rozvádí vyhláška  

č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb.

8.5.3. Vztahy s vrstevníky

Na počátku školní docházky nelze mluvit o existenci silně působícího klimatu třídy. 

Zásadní roli hraje učitel, který vytváří styl výuky a řízení, přináší pravidla a děti se jeho 

představě a požadavkům spíše podřizují. Sociálně psychologické klima vzniká až 

s postupným rozvojem vazeb mezi vrstevníky (Lašek, 2005). Sociální okruh dítěte se       

ve škole rozšiřuje o spolužáky, kteří postupem věku stále více nabývají na významu 

(Kovařík,  2004).  Vztahy s vrstevníky se odlišují od interakcí s dospělými. Vrstevnické 

vztahy jsou rovnocenné. Vrstevnické skupiny jsou na počátku školní docházky spíše 

nestálé, s nízkým stupněm soudržnosti. Mezi osmým a desátým rokem potřeba sdružování 

vzrůstá, objevují se první počátky spolupráce (Kraus, 2008). Dítě si přičítá takové 

vlastnosti a schopnosti, které mu přisuzují ostatní děti  (Vágnerová, 2001). Škola se stává 

místem výkonu a soutěživosti. Pro sebehodnocení žáka je porovnání žákových výkonů 

s výkony spolužáků důležitější  než porovnání jeho vlastních výkonů v čase. 
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Především v adolescenci je socializace mladého jedince významně poznamenána důležitou 

rolí vrstevníků. Laškem udávané německé výzkumy mezi adolescenty ukazují, že            

pro pubescentní a adolescentní sebepojetí je zásadní  cítit se dobře ve vrstevnické skupině a 

být v ní plně integrován, ačkoli je vazba s rodiči v tomto věku stále velmi silná. 

Dospívající stále hledají pomoc a podporu nejčastěji u svých rodičů (Lašek, 2005).            

S vrstevníky může docházet k testování  pravidel ve společnosti. Být oblíbený nebo 

společensky úspěšný v tomto věku je potvrzením jedincova sebehodnocení (Koťa, 2004). 

Vrstevnická skupina spolu s působením médií vytváří své vlastní hodnoty, životní cíle, 

vzorce chování a priority, a jejich prizmatem nahlíží na všechny ostatní socializační vlivy. 

Čím slabší je rodina, tím povrchnější je socializace. Rodina ztrácí snadněji nad jedincem 

vliv a její místo zaujímá skupina vrstevníků (Možný, 2002).

8.5.4. Vztahy náhradní rodiny a školy

Rodina a škola mají společný úkol. V centru pozornosti stojí samotné dítě a jeho ochrana.   

Současné vztahy rodiny a školy se jeví spíše jako „kontakt na distanc“, kdy normální je 

nekomunikovat. Partnerství školy je spíše nepřímé, realizované přes formu domácí 

podpory žáka (Štech, 2009). Viktorová (2004) nebo Rendl a Škaloudová (2004)  však 

zjistlily, že se dnes rodiče s dětmi učí stále méně často. Oproti výzkumům před deseti lety, 

kdy se doma s dětmi obden či denně připravovala polovina rodičů, dnes je to pouhá pětina. 

Přímá komunikace rodiny a školy je vynucena případnými problémy dítěte, kdy se rodiče 

snaží vyjednat individuální přístup učitele k dítěti. V rámci komunikace mezi školou a 

rodinou jde vždy o vyjednávání a objektivní obhajobu fungování obou institucí, které 

mohou být i protichůdné. Rodina vyžaduje školu jako spravedlivou instituci, která ale 

vychází z individuálních potřeb každého žáka a zohledňuje je. V tom spatřuje Štech (2009)

tzv. rodičovský paradox. Vztahy se školou mohou u náhradních rodičů ovlivňovat 

následující faktory (Sychrová, 2009, s. 97):

 „zvýšený ochranitelský postoj rodiny k prosazování zájmu dítěte,

 obavy, že neobstojí jako rodiče,

 nedostatečné komunikační schopnosti náhradních rodičů,

 nedostatek seriozních argumentů při vyjednávání se školou,
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 neznalost práv a možností pomoci a podpory pro dítě s handicapem ve škole,

 možnost komunikace se školou za účasti mediátora.“

Pravděpodobně nejpodstatnější okolnost spoluvytvářející vztahy rodiny a školy jsou učební 

výsledky dítěte (Rabušicová, Pol, 1996). Dobrá známka je osobním potvrzením 

hodnoty dítěte, pomáhá vytvořit pozitivní obraz sama sebe jako úspěšného člověka 

(Lašek, 2005). Do hodnocení žáka zařazuje učitel i spolupráci s rodinou. Učitel vychází 

podle Laška především ze tří informací: 

 péče o žáka ve spolupráci se školou – domácí příprava žáka, kontrola domácích 

úkolů, příprava pomůcek, celkový zájem rodiny o žáka,

 označení profese rodiče,

 klima rodiny a jeho zvláštní charakteristiky.

Hodnocení učitele ovlivňují představy o úrovni rodičovské péče a jejich důvěryhodnosti, 

které jsou podepřeny jejich socioekonomickým statusem. Tím se hodnocení může stávat 

stereotypizovaným  (Štech, Viktorová, 1995). Walberg a Paik (2000) potvrzují, že domácí 

prostředí má silnější vliv na vzdělání dětí než sociální status rodiny (výše příjmu a 

dosažené vzdělání rodičů), především pak v mladším školním věku. Z toho  vyplývá, že 

společné úsilí rodičů  a učitelů na utváření podnětného a rozvíjejícího rodinného prostředí, 

má pozitivní účinek na učení dětí. Zmínění autoři svá tvrzení dokládají výsledky z 29 

výzkumných studií, které sledovaly děti zařazené do programů aktivní spolupráce s rodiči 

a děti, které se programů nezúčastnily. Děti s účastí v programu dosahovaly v 91% lepších 

výsledků než děti v kontrolní skupině.   

V této souvislosti se hovoří o tzv. domácím kurikulu (Walberg, Paik, 2000; Redding, 

1992). Jde o takové rodinné prostředí, kde se často běžně hovoří o školních a každodenních 

záležitostech, kde se podporuje četba a diskutuje se o ní, sledování televize je spojeno 

s kritickým hodnocením nebo kde mají rodiče přehled o trávení volného času svých dětí a 

jejich kamarádech. V takovém rodinném prostředí jsou upřednostňovány dlouhodobé cíle 

nikoli okamžitá uspokojení, rodiče vyjadřují dětem náklonnost, lásku a mají zájem             

o pokroky dítěte ve škole i mimo školu. Takoví rodiče se rádi s dětmi smějí a dovádějí 

s nimi jen tak pro radost. Spolupráce mezi rodinou a školou pak může navozovat 

stimulující prostředí, které má jediný společný cíl a tím je podpora vzdělávání dítěte 

pomocí jeho všestranného rozvoje.
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Náhradní rodiny pociťují zvýšenou potřebu pozitivní akceptace dítěte i s jeho nedostatky a 

taktéž způsobu života rodiny ze strany školy. Důležité hledisko ve vztazích mezi rodinou a 

školou zůstává ve volbě osobního  a angažovaného přístupu obou zúčastněných stran a 

zároveň ve snaze o pochopení jeden druhého. Takto by se pak dalo považovat náhradní 

rodičovství za formu angažovaného rodičovství, které touží získat více uznání a respektu 

k rodičovské identitě, k rodičovství jako takovému a ke způsobu rodinné socializace, školu 

pak za instituci posilující především kognitivní rozvoj dětské osobnosti a její enkulturaci  

(Sychrová, 2008). „Souhrnně je třeba říci, že se vstupem dítěte do školy se  rodiny ocitají 

pod novým a poměrně masivním tlakem, který vyvolává napětí a komplikuje vztahy           

s učiteli i hladkou komunikaci s nimi. Vzájemná komunikace je navíc ztížena i odlišnostmi 

interpretace dítěte a školních situací.“ (Štech, 2009, s. 3).
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9. SOCIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ SÍŤ PRO NÁHRADNÍ 

RODINY 

V České republice deklarují náhradní rodiče, především pak pěstouni, potřebu být zapojeni 

do podpůrné sítě na pomoc náhradním rodinám. O tom svědčí například počet neziskových 

organizací,36 které vznikly od 90. let minulého století do současnosti nebo konkrétní 

internetové portály37 zabývající se problematikou náhradní rodinné péče. Síť netvoří jen 

neziskové organizace. Patří sem především sociální pracovníci, učitelé, lékaři, poradenská 

pracoviště apod. 

9.1. Specifická podpůrná síť pro náhradní rodiny

Podpora, kterou rodiny využívají, pomáhá řešit již probíhající problémy nebo působí 

preventivně. Jde o sociální, ekonomickou, právní, psychologickou a také pedagogickou

pomoc. Zároveň se objevuje zvýšená snaha náhradních rodin po kontaktu s jinými 

náhradními rodinami, při kterých dochází k vzájemnému sdílení zkušeností s výchovou 

dětí,    způsobů řešení vzniklých konfliktních situací či jiných problémů. Aktivity, které lze 

označit jako pedagogické, tedy výchovně-vzdělávací, jsou rovněž součástí nabízených 

služeb. Skrývají se ale spíše za psychologické poradenství. V rámci podpůrné sítě 

neziskových organizací pracují pedagogové spíše výjimečně. Za pedagogické lze označit 

vzdělávací akce pro náhradní rodiny, programy rozvoje sociálních dovedností, nabídky 

volnočasových aktivit, přímé doučování dětí a další rozvojové činnosti pro náhradní rodiče 

i děti.  

U nás i v zahraničí se osvědčily kluby náhradních rodičů a svépomocné skupiny jako 

forma  setkávání náhradních rodičů v rámci aktivit neziskových organizací. Jako zásadní se 

jeví podpora rodiny v období po přijetí dítěte, kdy jsou rodiče svým způsobem opouštěni 

odborníky a ponecháni napospas svým schopnostem. Rodiče, kteří si neví rady, 

vyhledávají rady až po čase, až situace tzv. hoří. Potíže jsou pak mnohem větší a řešení 

složitější. Pravděpodobně mají strach ze selhání a z toho, že budou považováni                 

                                                
36 Například: Středisko náhradní rodinné péče v Praze, Natama, o.s. Praha; Amalthea, o.s. Chrudim; Fond 
ohrožených dětí; Isis sdružení pro pomoc dětem bez domova Olomouc; Sdružení pěstounských rodin Brno, 
Triada poradenské centrum Brno; Salinger, o.s. Hradec králové; Šťastný domov, o.s. Kostelec nad Orlicí; 
Rozum a cit, o.s. Praha; Rodina sv. Zdislavy Hutisko-Solanec; V zájmu dítěte, o.s. Praha a mnoho dalších.
37 Například: www.pestouni.cz; www.nahradnirodina.cz; www.fod.cz; www.vzd.cz; www.pestounskapece.cz
atd.



116

za neschopné. Rotrekolová (2008) ale navrhuje doprovázet kontinuálně náhradní rodiny   

po celý první rok adaptace v rodině. Průšová (2009) navrhuje rovněž častější sledování    

do jednoho roku po přijetí dítěte, pak v období nástupu do školy a nakonec v období 

dospívání. Zmíněná období se z mnoha pohledů jeví jako nejrizikovější.

Existující podpůrné aktivity pro náhradní rodiny můžeme rozdělit do několika skupin:

 odborná podpora a vzdělávání – odborné poradenství (sociální, psychologické, 

sociálně pracovní, pedagogické, ekonomické), terapeutická práce s rodiči, dítětem 

nebo rodinou, přednášky a besedy,  příprava náhradních rodičů, on-line poradny,

 služby pro rodiny - doprovázení náhradní rodiny, kontakt s biologickou rodinou, 

příprava na přijetí dítěte, podpora adaptace v rodině, řešení problémů ve výchově, 

respitní (odlehčovací) služby, doučování dětí (většinou studenty), 

 programy pro děti z náhradních rodin – programy rozvoje zdravé identity, 

programy pro romské děti, podpora dětí při ukončení pěstounské péče zletilostí, 

 volnočasové a aktivizační služby - dětské tábory, relaxační pobyty náhradních 

rodin (často ve spojení se vzdělávacími či poradenskými aktivitami), výtvarné 

dílny, svépomocné skupiny,

 informační a koncepční činnost – vydávání časopisů, webové portály, 

mezinárodní spolupráce, výzkumy, vyhledávání nových náhradních rodičů, 

 finanční podpora – granty nadací atd.

9.2. Mechanismy podpory vzdělávání dětí 

Náhradní rodiny se neobejdou bez pomoci a podpory školy v rámci svého úsilí o výchovu 

a vzdělávání přijatého dítěte, naproti tomu  škola vyžaduje jasně sdělené základní 

informace o dítěti, o jeho vývoji, problémech, zdravotním stavu a především o jeho 

pozitivních stránkách osobnosti. Za důležité faktory podpory vzdělávání dětí v náhradní 

rodinné péči z hlediska školy lze považovat následující (Sychrová, 2009, s. 97):

1) „Informovanost.

Jedná se o informace o situaci konkrétního žáka v náhradní rodině, jeho pozitivních 

stránkách, pravděpodobných obtížích atd. Za důležité můžeme považovat rozšíření 
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povědomí o náhradní rodinné péči ze strany učitelů. Oboustranná informovanost 

může napomoci k hledání cesty, jak konkrétně podpořit žáka. 

2) Identikace dětí se specickými vzdělávacími potřebami.

3) Identikace konkrétní podpory a pomoci dětem se specickými vzdělávacími 

potřebami (v ČR využití Zákona č. 561/ 2004 Sb., č. 564/2004 Sb., Vyhlášky

MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. a č. 72/2005 Sb.).

4) Podpora a pomoc dětem s ostatními handicapy.

5) Zvyšování kompetencí učitelů.

6) Rozvoj vztahů mezi náhradní rodinou a školou na bázi výchovného partnerství“.

Ve škole využívají náhradní rodiny obecně dostupných služeb určených pro všechny žáky 

školy. Neexistenci přímé podpory žáků z náhradních rodin lze chápat pozitivně. Využívat 

mohou pedagogicko-psychologické poradenství či pomoc speciálních pedagogických 

center a dalších odborníků. Žáků z náhradních rodin je ve školách málo, celkově se dnes  

prosazuje spíše příklon k inkluzívnímu vzdělávání nikoli vyčleňování žáků, kteří se nějak 

odlišují.

9.3. Podpůrné aktivity v zahraničí

Mnohem větší důraz na vznik systému podpory výchovy a vzdělávání dětí v náhradní 

rodinné péči, především pak v péči pěstounské, vychází v zahraničí z odlišného fungování 

celého systému péče o dítě. Je obvyklé, že dítě projde několika pěstounskými rodinami. 

Z tzv. neúspěšných péčí bývají přesunovány do rodin nových, čímž dochází i ke změně  

školy. Do pěstounských rodin (často profesionálních) bývají mnohem častěji zařazovány 

děti s problematickým chováním nebo s poruchami chování, které u nás pobývají spíše    

ve školských zařízeních ústavní výchovy. Především v anglicky mluvících zemích se 

v současnosti očekává těsnější spolupráce školy, sociálních úřadů, pěstounů, ale i 

biologických rodičů na úspěšném vzdělávání dítěte. Zdejší snahy jsou směřovány k větší 

spolupráci sociální péče o dítě a sféry vzdělávací. Také následující informace vycházejí 

především ze studií a výzkumů britských, amerických nebo irských a týkají se především 

pěstounské péče. 
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Finkelstein, Wamsley, Miranda (2002) se zmiňují o novátorském projektu Safe and Smart, 

který probíhal v New Yorku. Šlo o tříletý projekt Vera Institute of Justice pro Státní správu 

služeb pro děti. Sociální pracovníci státní správy začali působit přímo ve školách v Bronxu 

jako „vzdělávací asistenti“ a poskytovali přímou podporu dětem v pěstounské péči      

na půdě školy. Barth, Daniels a Ferguson (2004) nazývají dítě v pěstounské péči jako 

„ztracené v systému“ mezi sociální a vzdělávací sférou. Vzdělávací potřeby těchto dětí 

mají tradičně mnohem menší prioritu nejenom u pěstounů, ale také u sociálních 

pracovníků a zaměstnanců školy. Fletcher, Campbell a Hall (in Vinnerljung, Öman, 

Gunnarson, 2005) v podrobné britské studii 400 dětí zjistili informace, které považují za 

alarmující. Žádný sociální pracovník nebo pěstoun či pracovník ústavního zařízení totiž 

neviděl vzdělání dětí jako hodnotu samu o sobě! 

Jako priorita ve vzdělávání dětí v pěstounské péči se objevuje zajištění stabilního 

školního prostředí. Stabilita je výrazně preferována například britským Childrens´ Green 

Paper (A better education for children, 2003). Také americký nadační projekt Casey 

family programs vidí stabilní školní umístění dítěte jako výchozí bod pro úspěšné 

vzdělávání. Jako jedni z mnoha upozorňují na nebezpečí častého střídání dětí 

v pěstounských rodinách. Je totiž možné, aby dítě vystřídalo i několik desítek 

pěstounských rodin (A road map for learning, 2004). Pecora, Kessler a Williams (2005) se 

zaměřili na konkrétní počty umístění u 659 dospělých, dříve vyrůstajících v pěstounské 

péči v USA. Pokud se mluví o nízkém počtu umístění, jde o 3 a méně umístění, střední 

počet umístění je mezi 4 až 7, vysoký počet umístění pak přesahuje 8 pěstounských rodin. 

Rozložení dětí bylo ve všech skupinách zhruba stejné. Také střídání škol odpovídalo počtu 

umístění. Stejné skupiny dětí vystřídaly buď 3 až 6 škol, 7 až 9 škol nebo více jak 10 škol, 

což se z našeho pohledu zdá jako velice problematické a hodné kritiky. Výsledky 

dlouhodobých umístění dětí ve stabilním prostředí se pak jeví jako lepší než výsledky dětí, 

které jsou sice umístěny v pěstounské péči dlouhodobě, ale u více pěstounů (Vinnerljung, 

Öman, Gunnarson, 2005).

Další podpora vzdělávání se věnuje zvýšení školní úspěšnosti žáků. 23% žáků 

v náhradních rodinách vykazuje zpoždění ve čtení a v matematice, 13% žáků opakovalo 

ročník (Zima et al., 2000). Důležitá se jeví podpora především čtenářských dovedností. 

Nízká očekávání učitelů i pěstounů jsou spatřována jako klíč k neúspěchu ve škole  

(Martin, Jackson, 2002; Barth, Daniels, Ferguson, 2004). Podle proběhlých výzkumů jen 
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54% až 64% studentů dosahuje středoškolského vzdělání (Cook in Choice et al., 2001), 

švédský výzkum udává 43% (Vinnerljung, Öman, Gunnarson, 2005). Oproti tomu stojí 

výsledky Pecory, Kesslera, Williamse (2005), kteří zjistili až 85% úspěšnost dokončení 

středního vzdělání. Jen 1% mladých v systému náhradní výchovy ve Velké Británii však 

pokračuje ve studiu na vysoké škole. 

Britský výzkum nadaných dospělých, kteří dosáhli vysokého stupně vzdělání a kteří  

vyrůstali v pěstounské péče, přináší tvrzení, že důležitým faktorem akademické úspěšnosti 

se stává důraz na vysoká očekávání (Martin, Jackson, 2002). Úspěšnost zvyšuje 

pravidelná školní docházka, dobré domácí podmínky pro učení, zájem pěstounů                 

o vzdělávání dítěte, jejich podpora a povzbuzování. Pozoruhodným zjištěním je to, že 

většina dospělých označovala ve svém okolí jednu významnou osobu ze svého okolí jako 

svého vzdělávacího „strážného anděla“. Působil jako vzor, motivoval k učení a k dalšímu 

studiu na vysoké škole. 

Pěstouni proto potřebují být průběžně vzděláváni, aby mohli sami dítě motivovat 

k učení. V irském výzkumu udávají jeho autoři, že nejvíce pěstounů má naopak pouze 

základní vzdělání (Daly, Gilligan, 2005). Podle nich mohou školní výsledky dětí souviset 

se vzděláním náhradních rodičů, s dobrou spoluprací se školou a její informovaností. Nejde 

o to, aby každý pěstoun byl vysokoškolák. Spíše se jedná o otevřenost pro vzdělávání, 

snahu dovědět se nové věci a dokázat se poučit.

Výraznou pomocí žákům ve škole je doučování dětí, které poskytují neziskové organizace 

doma či ve škole (Christian, 2003). Zahraniční zkušenosti hovoří dále o dostupných 

možnostech tutoringu a mentoringu pro mládež. Některé programy jsou založené          

na pomoci vrstevníků a rozvoji dobrých vztahů se spolužáky. Může jít o například 

buddy programy, které se rozvíjí na základě kamarádství dítěte s jiným dítětem v nové 

škole. Palčivou otázkou zůstává problematika šikany a její prevence. Programy proti 

šikaně se týkají dětí z náhradních rodin jako obětí i agresorů (Supporing looked after 

learners, 2006). Pokud byly děti šikanovány, objevily se tři významné faktory -  předchozí 

horší chování dítěte ve škole, podpůrná opatření ve formě např. vyrovnávacích tříd či 

pomoci a speciální vzdělávací potřeby dětí (Daly, Gilligan, 2005). 

Rozšířené jsou poradenské služby. Týkají se žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, jejichž počet dosahuje až 30 - 40% (Choice et al., 2001; A road map for 

learning, 2004). Každé dítě v péči by mělo mít ve Velké Británii svůj osobní vzdělávací 
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plán. Při potížích s přechodem do dospělosti mohou pomoci poradenské programy           

pro mládež  ve věku 13 až 19 let. Jiným typem podpory jsou pastorační podpůrné 

programy. Jedná se o krátký, praktický zásah ve prospěch dítěte v rizikové situaci 

vyloučení, nespokojenosti dítěte apod. Program iniciuje škola, předpokládá se dohoda mezi 

pěstouny a zapojují se i sociální pracovníci (Supporing looked after learners, 2006).  

Poradenské služby bývají zaměřené také na žáky s poruchami chování nebo 

s problémovým chováním. Zima et al., (2000) zjistil, že ve sledovaném souboru 302 dětí 

z náhradních rodin jich 27% vykazovalo problémové chování, Choice et al. (2001) udává 

až 46% takových dětí. Chugani et al. (2001) preferuje teorii, že poruchy chování jako 

hyperaktivita, impulsivita, agrese nebo antisociální chování jsou výsledkem snížení funkce 

prefrontálního cortexu v mozku.  

V USA jsou velmi rozšířené programy za pomoci tzv. dětského advokáta. Rodiče dítěte 

mají zachována práva, ale sami je často porušují nebo je nevykonávají. Pěstouni tato práva 

mohou využívat pouze v případě stabilní dlouhodobé pěstounské péče (Christian, 2003).  

Dětský advokát hájí zájmy dítěte ve škole, u rodičů i pěstounů. Zajišťuje vzdělávání 

zaměstnanců školy, sociálních pracovníků i pěstounů. Dětský advokát tvoří dohody          

se školou, zabývá se vzdělávacími potřebami dětí, spolupracuje se školou na vzdělávacím 

plánu dítěte a v otázkách chování, poskytuje sociálně-právní ochranu dítěti. Někteří 

advokáti vykonávají aktivity v rámci soukromých agentur, jiní jsou z odboru péče o dítě. 

Bývají různě specializovaní (A road map for learning, 2004). Kalifornský program 

svépomocné iniciativy rodičů Parents Helping Parents se snaží poskytovat okamžitou a 

intenzívní pomoc dětem v náhradních rodinách, pokud čelí nejrůznějším bariérám            

ve vzdělávání (Choice et al., 2001).

Uvádí se také  spolupráce s univerzitami a zapojení mládeže z náhradních rodin              

do krátkých či víkendových letních škol, které jsou zaměřeny na rozvoj sociálních 

dovedností a propojení s praxí, popřípadě na výzkumnou činnost. Casey family programs

v USA poskytuje jiné projekty spolupráce. Program Tutor Connections vzdělává             

ve spolupráci s regionálmími univerzitami budoucí učitele v oblasti potřeb dětí 

v náhradních rodinách a poskytuje praktické zkušenosti prostřednictvím tutoringu těchto 

dětí. Projekt 100 Black men of America snižuje disproporční zastoupení Afroameričanů   

ve speciálním vzdělávání. Univerzity také pořádají levné online kurzy PC a základů 

podnikání (A road map for learning, 2004). Federální americký program TRIO podporuje 
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dostupnost studia na vysoké škole pro mladé dospělé z pěstounských rodin formou 

poradenství, mentoringu i skrze pomoc s výběrem školy, financování studia, ubytování 

nebo následné průběžné motivace (Christian, 2003).

Jiným příkladem je pak i možnost finanční podpory vzdělávání dětí. Jedná se o stipendia 

nebo Education and Training Vouchers ve prospěch postsekundárního vzdělávaní mládeže, 

včetně technického vzdělávání, doplněno doučováním  (A road map for learning, 2004).  

Grant Massachusett´s school and community project financovaný ministerstvem školství a 

administrovaný ministerstvem sociálních věcí finančně zajišťuje spolupráci škol, pěstounů 

i místních sociálních úřadů. Poskytuje rovněž vzdělávání učitelů v oblasti práce s dětmi 

z náhradních rodin a organizuje mimoškolní aktivity pro tyto děti (Christian, 2003).

Podpora vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péče je v zahraničí tvořena na jiných 

základech. Přesto jsou některé formy podpory výchovy a vzdělávání dítěte inspirativní a 

přenositelné i do našeho prostředí. Některé z nich pravděpodobně čekají na svůj začátek i  

u nás s tím, jak bude posilována profesionalizace pěstounské péče a budou tak řešeny nové 

otázky, které doposud nebyly v ohnisku zájmu odborníků.

9.4. Shrnutí

V předchozích kapitolách jsem se pokusila předložit teoretické pojednání o vybraných 

pedagogických aspektech, které významně ovlivňují tvorbu a fungování náhradních rodin. 

Adoptivní a pěstounské rodiny jsou specifické instituce, které se od běžných rodin odlišují 

v mnoha ohledech. Mají svou historii své tradice, které i dnes zasahují do chápání  

podstaty obou institucí. Důležité je jejich právní vymezení. Náhradní rodina je tvořena      

na  odlišných základech, nebiologických, založených především na psychosociálním 

chápání rodičovství. Předpokládá se, že vztahy, které se tvoří v adoptivních rodinách jsou 

trvalé, v pěstounských rodinách mohou být i krátkodobější, přesto i pěstouni vytvářejí 

s dětmi blízké rodinné vazby. 

Pojednání bych mohla rozdělit na dvě části. Pedagogické aspekty týkající se náhradních 

rodičů a aspekty týkající se dítěte. Obojí se pak propojuje při procesu socializace dítěte, 

v němž se vzájemně ovlivňují rodiče i děti. Škola pak nastupuje jako další významné 

socializační prostředí. Jde o jiný druh socializace, lze říci mnohem více emancipační. To 

může přinášet problémy. Děti potřebují jasně oddělená prostředí, není možné prostupovat 
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hranice mezi rodinou a školou nebo mezi jinými prostředí. V rodině nabývá dítě jistotu, 

teprve pak vchází do otevřeného světa. V opačném případě by vznikl chaos. 

Následující kapitoly budou pojednávat o konkrétním propojení obou socializačních 

prostředí a jejich vzájemném vlivu. Co všechno se v rodině mění a s čím se mohou rodiny 

střetnout při vstupu dítěte do školy a v průběhu vzdělávání, se pokusím předložit 

v praktické části práce.  
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10. METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Následující kapitola je věnována popisu průběhu výzkumu, jeho konkrétnímu zaměření a 

způsobu zpracování.  Otevřenost a průhlednost výzkumu považuji ve shodě s ostatními 

autory za jeden ze základních předpokladů výzkumného šetření. Předkládané kvalitativní 

výzkumné šetření je zaměřeno na vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči. Aspekt 

vzdělávání se při zpracování tématu disertační práce jeví jako nejméně propracovaný, 

především v domácí odborné literatuře. Proto se v rámci širokého tématu disertační práce 

zaměřím na provedení orientačního výzkumu. V tom smyslu považuji předložený výzkum 

za dokreslující a otevřený nikoli za systémový. Při jeho zpracování se postupně ukázala 

úzká semknutost s dalšími pedagogickými aspekty, o kterých bylo pojednáno v před-

chozích kapitolách. 

Proces kvalitativního výzkumu je považován za cirkulární, kdy je jasně rozpoznatelný jeho 

začátek a konec, ale není lineární, jako je tomu u výzkumu kvantitativního. Střední část 

výzkumu je tak průběžně modifikována a přizpůsobována dle získaných dat a jejich 

analýzy. V tomto pojetí se shoduje konstrukce výzkumu s Maxwellovým interaktivním 

modelem kvalitativního výzkumu (Maxwell, 2005, s. 5). Následující podkapitoly jsem se-

řadila tradičním způsobem, volně inspirována schématem Marschallové a Rossmanové 

(Švaříček, Šeďová a kol., 2007). Nejprve je tak specifikován cíl výzkumu, výzkumný 

problém, jeho teoretický kontext a potencionální přínos předkládaného šetření. Stanoveny 

jsou výzkumné otázky, zdůvodňuji celkový metodologický přístup, výběr designu 

výzkumu, volbu vzorku, místa výzkumu i techniky sběru dat. Následuje popis analytických 

procedur. Za významné považuji i zajištění kvality výzkumu a popis etických otázek. 

Vzhledem k tomu, že jsem disertační práci zpracovávala samostatně nikoli v týmu, bude 

následující text psán v první osobě čísla jednotného. 

10.1. Cíle výzkumu

Cílem výzkumu je blíže proniknout do procesu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné 

péči z pohledu náhradních rodičů. Výzkum nechápe vzdělávání dítěte jako proces, který 

probíhá izolovaně ve školním prostředí, ale využívá role kontextu rodiny a jejich 

vzájemného působení. Jde o to postihnout, jakým způsobem ovlivňují náhradní rodiče 

vzdělávání dítěte v rodině. 
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V pedagogických výzkumech nebývá obvyklé dívat se na vzdělávání dítěte očima rodičů. 

Většina výzkumů se zaměřuje na dítě jako žáka školy, šetření probíhá ve školním 

prostředí, výzkumy se zabývají pohledem učitelů, žáků atd. V předložené práci se mi jedná 

o hlubší porozumění a popis toho, jak probíhá samotný proces vzdělávání dítěte, jak 

vnímají rodiče socializaci ve školním prostředí, jak prožívají náhradní rodiče školní 

úspěchy či neúspěchy dítěte, čím konkrétně je vzdělávání ovlivněno, jak působí škola       

na dítě a rodinné prostředí a naopak, jak rodiče motivují dítě k učení, kdo nebo co tvoří 

podpůrnou síť rodiny,  nebo jaké strategie volí rodiče při vzdělávání dětí a spolupráci se 

školou.  

Stanovení cíle výzkumu je ovlivněno kladením výzkumných otázek. Cíle pak vycházejí 

z konceptuálního rámce. Maxwell (2005) rozlišuj tři druhy cílů, které by měl výzkumník 

zvážit. Intelektuální cíl, který přispívá k rozšíření odborného poznání, byl již stanoven. 

Praktický cíl nacházím ve využití výsledků výzkumu pro potřeby komunity náhradních 

rodičů a odborníků pohybujících se v oblasti (sociální pracovníci, učitelé). Poslední, osobní 

cíl, vychází z mé vlastní vnitřní motivace. Na problematiku se dívám nejenom očima 

badatele, ale také prostřednictvím téměř dvě desetiletí trvající zkušenosti sebe sama jako 

adoptivní matky. Téma proto považuji za lidsky „vlastní“. 

10.2. Výzkumný problém, jeho teoretický kontext a 

potencionální význam

Výzkumný problém, který je předkládán, se zaměřuje na vzdělávání dítěte v náhradní 

rodinné péči v kontextu rodiny. Kontext rodiny, zde náhradní rodiny, je zachován a 

provází zpracování celé práce. Získány jsou výpovědi od náhradních rodičů. Zaměřují se 

na proces vzdělávání dítěte a jejich vzájemné interakce rodič – dítě. Podstatné jsou také 

interakce, které probíhají mezi dalšími členy rodiny. Kontext rodiny je zohledněn i          

při vzájemných vztazích mezi rodinou a školou. 

Prvotní přístup k výzkumnému problému vycházel ze studia relevantní literatury, která je 

ve velké míře ovlivněna teorií vrozených potřeb. Ta je v problematice dítěte v náhradní 

rodinné péči nejčastěji používána. Při postupném pronikání do tématu a především pak    

při získávání dat v terénu a jejich analyzováním jsem ale postupně zjišťovala, že zmíněný 

pohled nepostihuje problematiku v dostatečné komplexnosti. Způsob zpracování a 

teoretického uchopení výzkumu byly pak následně ovlivněny rovněž teorií sociálně-
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ekologickou, která klade mnohem větší důraz na kontext jednotlivých prostředí a jejich 

vzájemné vztahy. Teoretické uchopení tak probíhalo v úzké součinnosti s vynořováním 

objevených souvislostí ze získaných výzkumných dat. 

Ačkoli je nutné před započetím výzkumu znát teoretické souvislosti dané problematiky, 

snažila jsem se co nejvíce bránit svázanosti jednostranného pohledu na daný výzkumný 

problém. Teorie a konceptuální rámec mi nesloužily jako předem jasně stanovené dogma, 

kterého se budu pevně držet. Využila jsem je v souladu s doporučením Švaříčka, Šeďové 

(2007) jako výzkumné pole působnosti, ve kterém mohu nalézt nové otázky, mezery a     

na základě kterých pak formuluji výzkumný problém.

10.3. Výzkumné otázky

Základní výzkumná otázka je následující: Jak probíhá vzdělávání dítěte v náhradní 

rodinné péči z pohledu náhradních rodičů a co ho ovlivňuje? 

Dosti široce pojatá výzkumná otázka je rozdělena do několika specifických výzkumných 

podotázek.

 Jak probíhá vstup dítěte do školy?

 Jaké handicapy nebo problémy se u dítěte projevují ve školním prostředí? 

 Jak ovlivňuje náhradní rodina vzdělávání dítěte?

 Jaký význam přisuzují náhradní rodiče vzdělání?

 Jak se projevuje vliv školy na domácí prostředí žáka?

 Jaké strategie volí náhradní rodiče při vzdělávání dítěte? 

 Jaké výchovně-vzdělávací činnosti probíhají v domácím prostředí?

 Jak probíhá spolupráce rodiny a školy?

 Jakou podpůrnou sociálně-pedagogickou síť využívají rodiče?

10.4. Design výzkumu

Výzkum vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči byl realizován jako kvalitativní šetření 

designem případové studie na základě hloubkových rozhovorů s náhradními rodiči.
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10.4.1. Kvalitativní výzkum a jeho zdůvodnění

Důvod, proč jsem zvolila kvalitativní výzkum, vyplývá ze stanovení cílů výzkumu. 

Kvalitativní výzkum umožňuje podrobně popsat a nahlédnout do zvolené problematiky a 

proniká do její hloubky. Zaměřuje se na zkoumání procesů a konkrétních situací, reflektuje 

každodenní situace rodiny. Za hlavní úkol považuje objasnit, jak náhradní rodiče chápou 

svou situaci, proč jednají zvoleným způsobem a jak organizují své aktivity a interakce. 

Jedná se o zkoumání interpretací aktérů výzkumu. Smyslem je porozumět procesům. 

Výzkum proto nezůstává na povrchu, ale pokouší se zachytit jejich vývoj. Kvalitativní 

výzkum je charakteristický tím, že využívá relativně málo standardizované metody sběru 

dat a malý vzorek. Data jsou analyzována induktivně, rovněž interpretace je především 

induktivní. Cílem je integrovaný pohled na výzkumný problém (srov. Hendl, 2005).       

„Při induktivním postupu odvozujeme ze singulárních výroků tvrzení obecného 

univerzálního charakteru, který má ovšem pravděpodobnostní povahu, neboť singulární 

výroky nepopisují všechny možnosti.“ (Švaříček, 2007, s. 14). Kvalitativní přístup stojí   

na respektu k poznatku nikoli na nadvládě poznatku. Pochybování bylo součástí celého 

průběhu výzkumu.  

Janesick přirovnává kvalitativní přístup k taneční choreografii a užívá výstižně metafor 

k porovnání dvou odlišných přístupů – menuetu a improvizace (Janesick, 2003 in Denzin, 

Lincoln, 2003). V tom případě jsem pak na začátku výzkumu tvořila choreografii menuetu 

a vytvořila první taneční kroky výzkumu, které jsou více méně přesné (cíl, problém, 

otázky, volba metodologie). Při zpracování dat získaných z prvotních rozhovorů jsem 

mohla využít stylu improvizace, neboť neexistuje žádný pevný návod, jak postupovat      

při analýze a interpretaci dat z kvalitativního výzkumu. Teprve s nasbíráním dostatečného 

množství dat jsem začala s hledáním pravidelností, vytvářela prvotní závěry a vyhledávala 

pro ně další oporu v datech. 

Dalším důvodem k výběru kvalitativního přístupu bylo to, že je považován za tzv. 

otevřený. Není již pouhým doplňkem pozitivisticky orientovaných kvantitativních 

přístupů. Dnešní pohled absorbuje obojí přístup rovnocenně a staví na jejich silných 

stránkách (Hendl, 2005; Švaříček, Šeďová a kol., 2007; Miovský, 2006). Kvalitativní 

přístup se považuje za dynamický, lze použít i označení živý. Projevuje se jako 

subjektivně-senzualistický, kdy nehraje roli pouze „rozum“, neboť život není jenom 

„racio“. V případě užití kvantitativního přístupu by nemohla být zmíněná rovina prožívání, 
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osobního náhledu účastníků a zachycení širších kontextů postihnuta. Přístup se týká i 

vztahu mezi výzkumníkem a účastníky výzkumu, který se v kvalitativním přístupu 

považuje za specifický. Denzin v této souvislosti užívá pojem reflexivita, založený          

na cíleném spolupodílu výzkumníka na procesech, které zkoumá (Denzin, 1989                

in Miovský, 2006).   Ve shodě se Švaříčkem a Šeďovou (2007, s. 18) jsem pracovala            

na základě modelu spolupráce. Postavení mezi mnou a účastníky výzkumu bylo co nejvíce 

rovnovážné. Považovala jsem je za „odborníky na sociální situace, které prožívají“.

Dalším argumentem pro výběr kvalitativního přístupu je možnost provedení výzkumu 

v terénu. Zkoumání vzdělávání dítěte probíhalo ve většině případů v autentickém prostředí 

náhradních rodin, bylo využito pohledu z perspektivy subjektu, to znamená z perspektivy 

náhradních rodičů. Pedagogika jako věda o výchově nezkoumá prostředky vzdělávání (a 

výchovy) osamoceně, ale s ohledem na možnost pedagogického efektu. Hledá využitelné 

zákonitosti nebo možné příčiny úspěchu či neúspěchu zmíněných procesů (Švaříček, 2007, 

s. 18). 

10.4.2. Případová studie jako design výzkumu

Výzkum byl proveden designem mnohopřípadové studie. Jde o klasický výzkumný design, 

který má v sociálních vědách i v pedagogice svůj význam a tradici. Mnohopřípadová  

studie umožňuje zaměřit výzkum na hloubkové studium několika případů v jejich 

celistvosti. Případy se vybírají cíleně, nejde o náhodný výběr. Následně pak dochází       

ke komparaci, nalézaní odlišností a pravidelností, popřípadě se tvoří teorie nová (srov. 

Hendl, 2005). K tomu jsou využívány různé možnosti sběru dat. Případ se zkoumá          

ve svém reálném kontextu, stává se integrovaným systémem (Sedláček, 2007).  

Předloženou mnohopřípadovou studii považuji za empirický výzkum, neboť její podstatou 

je sběr skutečných dat o případu (srov. Švaříček, 2007). Důležitou úlohu hrálo časové 

hledisko výzkumu a těsný kontakt s terénem.38 Předloženou mnohopřípadovou studii lze 

podle předložené výzkumné otázky považovat za deskriptivní.    

Vymezení případové studie se u autorů liší a různí autoři k ní přistupují odlišně. Yin 

zdůrazňuje užití případové studie především při stanovení výzkumných otázek „proč a 

                                                
38 V terénu jsem se pohybovala v roce 2008 v první fázi výzkumu (první tři případové studie), následovala 
druhá fáze, která probíhala v roce 2011 (dalších sedm případových studií).
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jak“, v případě, že existují malé možnosti kontroly nad zkoumanými procesy a událostmi a 

problém je aktuální. Objevuje se i hledisko nejasně stanovené hranice mezi případem a 

kontextem. Případ by měl být zkoumán ve své komplexnosti (Yin in Hendl, 2005;

Miovský, 2006). Stake (2003 in Denzin, Lincoln, 2003) považuje případovou studii nejen 

za proces šetření případu, ale také za jeho výsledek. Za podstatné je pokládáno to, že 

analýza případů nám umožní porozumět vztahům, souvislostem a vysvětlením jak uvnitř 

případu, tak v rámci jejich následného srovnání. Přináší pohled a reflexi různých účastníků, 

důsledným prozkoumáním případu lze porozumět dalším podobným případům (Hendl, 

2005). 

Případová studie nemá pevně a rigidně stanovené analytické postupy. Tím se stává 

každá případová studie a její zpracování jedinečnou. Umožňuje postihnout unikátní 

faktory, okolnosti či vlastnosti, které jsou jinými přístupy prakticky neviditelné a jen stěží 

postihnutelné. Tyto jedinečné vlastnosti zkoumaných problémů se pak mohou  stát klíčem 

k porozumění celé situace. Následující tabulka ukazuje proces případové studie. Jde           

o jednotlivé kroky, které jsou spolu provázané. 

Proces případové studie

Výzkumná otázka

Výběr případu, určení metod sběru dat a analýzy dat

Příprava  a sběr dat

Analýza a interpretace

Saturace dat? 

Ne – cirkulárně zpět      

na počátek
Ano – příprava zprávy

Tabulka č. 1: Proces případové studie

(upraveno dle Hendl, 2005)

10.5. Volba vzorku, způsob vstupu do terénu

Výběr vzorku probíhá v případové studii na základě stanovení výzkumné otázky a cíle 

výzkumu. Výběr byl tudíž záměrný a nemohl být stanoven předem, ale na základě 

celkového kontextu práce v terénu a sběru výzkumných dat. Nejprve probíhal teoretický 
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výběr vzorku a jeho postupné určení (Hendl, 2005). Pravidlem se stala graduální 

konstrukce vzorku (Šeďová, 2007). Před výzkumem jsem si definovala, na jakou skupinu 

se zaměřím. Zamýšlela jsem prostudovat, jak probíhá vzdělávání dítěte v náhradní rodině. 

Hledala jsem tudíž obecně náhradní rodiče, kteří vychovávají osvojené dítě nebo dítě 

v pěstounské péči a kteří mají se vzděláváním dítěte zkušenosti. Počet dětí v náhradní 

rodinné péči v jedné rodině nehrál roli. Nebyla stanovena ani další jiná zužující kritéria 

výběru vzorku. Mým záměrem bylo provést primárně rozhovory s náhradními rodiči.  

Důvod byl zřejmý. Náhradní rodiče, především náhradní matky, byli vychovateli, kteří dítě 

nejlépe znali, měli na vzdělávání dítěte největší vliv a  zároveň nejvíce informací o dítěti.  

S dítětem trávili nejvíce času také v rámci nejrůznějších výchovně vzdělávacích činností. 

Jejich poznatky, pohled a potřeby mohou být pedagogicky inspirativní. Považuji je svým 

způsobem za „experty“. Sledovala jsem tudíž, jak probíhá vzdělávání dítěte a co ho 

ovlivňuje na základě rozhovorů s náhradními rodiči v deseti náhradních rodinách. 

Původně jsem se chtěla zaměřit pouze na rodiny s dětmi ve věku povinné školní docházky 

čili od 6 do 15 let. V průběhu sběru dat jsem zjistila, že již v prvních rozhovorech se 

objevují další témata, jako například volba povolání nebo přechodu žáka na střední školu, 

která se jevila jako nosná. Z toho důvodu jsem rozšířila definování případu i na náhradní 

rodiče se staršími dětmi. Tím došlo k podstatnému rozšíření pohledu na vzdělávání, který 

přispěl ke komplexnějšímu uchopení problematiky. Starší děti vnášejí do výzkumu 

vývojově celistvější pohled. Za prvé přinášejí obraz dlouhodobosti vzdělávacích strategií 

rodičů, za druhé se můžeme podívat na jejich konkrétní vzdělávací a výchovné výsledky. 

Šest zkoumaných rodin mělo děti výhradně v pěstounské péči, tři rodiny měly děti 

v osvojení a jedna rodina děti v pěstounské péči i v osvojení. Ve čtyřech rodinách byly 

získány výpovědi o zkušenostech s dětmi biologickými, které byly toho času žáky základní 

školy nebo studenty jiných typů škol. Všechny uvedené biologické děti byly sledovány 

sekundárně čili nebyly ohniskem zájmu, tvořily ovšem významný kontext. Dále jsem 

nezjišťovala informace o dětech v náhradní rodinné péči mladších šesti let, které ještě 

nejsou žáky školy a starších biologických dětech, které již nežijí s rodiči. 

V uvedených deseti sledovaných rodinách vyrůstalo v jejich historii dohromady 47 jak 

biologických dětí, tak dětí v náhradní rodinné péči. Mne však zajímaly zkušenosti 

náhradních rodičů pouze s 26 dětmi v náhradní rodinné péči, které byly žáky nebo 
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studenty škol a žily v tu dobu v dané rodině. Z tohoto počtu 21 dětí plnilo povinnou školní 

docházku, 5 dětí je starších a již navštěvují různé typy středních škol. 

Účastník 
výzkumu

Děti 
v pěstounské 

péči

Děti
v osvojení

Biologické
děti

Celkem dětí
v současnosti

v rodině
Forma NRP*

Vanda
Rodina 1

0 1 2 3 osvojení

Ivana a Ivan
Rodina 2

8 0 2 10 pěstounská p.

Lea
Rodina 3

1 0 1 2 pěstounská p.

Monika
Rodina 4

1 0 1 1 pěstounská p.

Pavel
Rodina 5

0 1 3 4 osvojení

Irena
Rodina 6

3 0 1 3 pěstounská p.

Slávka
Rodina 7

5 3 0 8 osvojení a pěstounská p.

Květa
Rodina 8

2 0 3 3 pěstounská p.

Jana
Rodina 9

3 0 2 5 pěstounská p.

Běla
Rodina 10

0 1 3 1 osvojení

Tabulka č. 2: Celkový počet dětí v náhradních rodinách

*Poznámka: NRP = náhradní rodinná péče

Mnohopřípadová studie vychází z volby případů na odlišném základě než klasická 

případová studie. Vyhodnocení případu vede k rozhodnutí volit další  případ na základě 

kontrastních charakteristik nebo jako podpoření a rozšíření předchozích zjištění (Sedláček, 

2007). Hendl (2005) uvádí v této souvislosti Yinovo pojetí metodologie případové studie, 

které nazývá replikační. Ten doporučuje pracovat jak s normálními případy, tak s případy 

extrémními, které mají zvláštní informační význam. Zmíněná strategie je přirovnána           

k vícenásobnému experimentu. Proto obsahuje vzorek náhradní rodiče s takzvaně 

bezproblémovými dětmi, ale i s dětmi výchovně náročnými nebo s nejrůznějšími formami 

handicapů. 

Jakmile byl definován vzorek, přistoupila jsem k oslovení vhodných účastníků výzkumu. 

Kvalitativní výzkum je specifický v tom, že účastníkem se stává pouze ten, kdo je ochoten 

věnovat dostatek času výzkumníkovi a poskytnout mu informace, které nejsou běžně 
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dostupné, často jde o intimní záležitosti dětí a celé rodiny. V případě náhradní rodinné péče 

je situace ztížena tím, že pěstouni a osvojitelé jsou pro „ne-domorodce“ spíše uzavřenější 

skupinou. Navíc pěstouni nebývají zákonnými zástupci dítěte, děti jsou jim soudně svěřeny 

a výchova je pod průběžnou kontrolou orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Mohou se 

tak cítit ohroženi a nejistí tím, že poskytnuté informace budou zneužity, popřípadě mohou 

mít strach, že budou označeni jako špatní vychovatelé.

Celkově byly uskutečněny rozhovory se čtyřmi osvojiteli, z toho jedna osvojitelka je 

zároveň pěstounka.  Nižší počet osvojitelů ve zkoumaném vzorku je zapříčiněn zhoršeným 

přístupem k této skupině, která je uzavřená, a pokud nejsou osvojitelé organizovaní a 

nedemonstrují své osvojitelství, jsou vlastně nerozpoznatelní. Osvojitelé také nejsou ani   

ze zákona sledovaní a právně vystupují na veřejnosti jako rodiče. V současnosti jsou ale i 

oni pod drobnohledem okolí. Vybrané rodiny se zřetelně liší počtem dětí v rodinách.  

Pěstouni měli v provedeném výzkumu v rodině více přijatých dětí, oproti tomu 

osvojitelé měli jedno dítě v osvojení. Osvojitelka–pěstounka měla tři ze sledovaných dětí 

v osvojení a tři v pěstounské péči (další dvě děti předškolního věku nebyly sledované). 

Strategie výběru vzorku byla založena na osobních kontaktech a doporučeních. Hledala 

jsem tak postupně účastníky, kteří by doplnili můj soubor v průběhu výzkumu. Využila 

jsem rovněž jedné účastnice jako tzv. gatekeepera (srov. Hendl, 2005), která mi  zpro-

středkovala kontakty a doporučení na další dvě vhodné pěstounky. Se dvěma účastníky 

jsem se cíleně seznámila na akcích pořádaných pro odborníky v náhradní rodinné péči 

nebo pro náhradní rodiče. Věděli tudíž, že se zmíněnou problematikou zabývám. Jejich 

záměrný výběr měl přispět k získání bohatých zdrojů informací, předpokládala jsem u nich 

dostatek zkušeností. Rovněž jsem využila osobních kontaktů a oslovila známé, o nichž 

vím, že v jejich širší rodině je umístěno dítě v pěstounské péči či osvojení. V jednom 

případě šlo o matku účastnice výzkumu, v druhém o biologickou dceru náhradních rodičů, 

ve třetím případě o bratra náhradní matky. Oslovila jsem rovněž jednu osobu, o které jsem 

věděla, že spolupracuje s náhradní rodinou v rámci jiného projektu. V kontaktu jsem byla 

před  započetím výzkumu se třemi náhradními rodinami, blízce znám jednu z nich. 

S ostatními sedmi rodinami jsem se fakticky seznámila až v průběhu výzkumu.  

Před vstupem do terénu byli účastníci vždy seznámeni s cílem výzkumu a souhlasili s jeho 

realizací. Je zapotřebí říci, že účastníci mi po ukončení rozhovoru sami nezávisle sdělovali 

dva hlavní důvody, které je motivovaly ke spolupráci na tomto výzkumu. Prvním bylo 
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zvolené téma vzdělávání dítěte, které považovali vesměs za důležité nebo problematické.39

Výrazně pomohlo rovněž mé postavení výzkumníka jako domorodce v dané 

problematice (srov. Šeďová, 2007), čili člověka, který je jak výzkumník, tak člen 

zkoumané skupiny. Zvyšovalo to nejen důvěru ve mne, ale také pravděpodobnost 

otevřenosti účastníků. 

Postavení domorodce však přinášelo i komplikace. Při prvním rozhovoru s osvojitelkou, 

jsem zažila zkušenost proměny rolí. S účastnicí jsem se viděla poprvé, byla vstřícná a 

snažila se mi poskytnout informace. Vzhledem k tomu, že kontakt s ní byl zajištěn třetí 

osobou a účastnice o mém postavení domorodce věděla, požadovala ode mne v průběhu 

rozhovoru expertní rady a doporučení, což se neslučovalo s cílem výzkumu a narušovalo to 

průběh struktury rozhovoru. Navíc v tomto případě nebyl rozhovor nahráván a data byla 

zapisována přímo při rozhovoru, což činilo rozhovor náročný na jasné vedení.               

Před druhým rozhovorem jsem změnila taktiku a připravila se na to, že budu vystupovat 

zpočátku neutrálně a domorodé postavení sdělím až ke konci rozhovoru. Snažila jsem tak  

o větší míru objektivity. Průběh rozhovoru byl odlišný, zpočátku více uzavřenější, přesto 

bylo získáno dostatečné množství dat. Až zcela na konci jsem sdělila své domorodectví. 

Skutečně teprve pak byla otevřena jistá témata, která byla do té doby pro mne nepřístupná. 

Na základě získaných zkušeností má strategie vstupu do terénu probíhala pak již 

následovně. Před rozhovorem jsem společně s náhradními rodiči strávila dostatečný čas 

věnovaný našemu seznámení. Většinou mi byla představena rodina a to buď na základě 

fotografií, výtvorů dětí nebo jsem se s dětmi či partnerem seznámila přímo                       

při neformálních rozhovorech. Představila jsem neformálně sama sebe, vysvětlila jsem své 

postavení a seznámila je se smyslem a cílem výzkumu. Tato minimálně půl až hodinová 

terénní předehra byla cennou součástí výzkumu, kdy jsem získávala základní informace     

o rodině a navázala zpravidla otevřený vztah s účastníky. V rodinách, které měly více dětí, 

mi sdílený čas pomohl v základní orientaci v rodinných vztazích. V průběhu výzkumu se 

mi strategie potvrdila jako optimální. 

                                                
39 Jedna účastnice mi přímo řekla: „Já bych se s vámi jinak vůbec nebavila, protože mne pořád chce někdo 
zkoumat. Všichni si myslí, že když jsem pěstounka, tak jsem nějaký exot nebo co. Ale na vzdělávání dětí se mě 
ještě nikdy nikdo neptal. Tak jsem byla zvědavá a řekla jsem si, no, to by mohlo být zajímavé.“



133

10.6. Techniky sběru dat 

Hlavní technikou sběru dat byl polostrukturovaný hloubkový rozhovor. Hloubkový 

rozhovor umožňuje zkoumat členy specifické sociální skupiny. Charakteristický je tím, že 

se zaměřuje na pochopení jednání a událostí a snaží se porozumět pohledu jiných lidí 

(Šeďová, 2007). Zmíněná autorka uvádí dvojí přístup ke skutečnosti v rozhovoru. 

Rozhovor funguje jako zdroj dat o skutečnosti, která je mimo pole tazatele nebo může jít   

o rozhovor jako spolupráce tazatele a účastníka. Uvedené přístupy mohou být 

kombinovány. Shodně však uvádí, že v současnosti panuje v kvalitativním výzkumu 

názorová shoda v tom, že pozice neutrálního badatele již byla opuštěna.

Připraveny byly hlavní otázky, respektive témata, která měla být probrána. Vytvořila jsem 

osnovu rozhovoru (Miovský, 2006), která mi pomáhala udržet kontinuitu rozhovoru a 

kontrolovat již zodpovězené otázky. Rozhovor tak probíhal podle návodu. Pořadí otázek či 

témat jsem určovala dle postupujícího rozhovoru. Také způsob kladení otázek nemusel 

přesně korespondovat s otázkou v návodu. Účastníci disponovali dostatečnou volností  

odpovědí. Měla jsem zájem získat jejich vlastní definice situací. V případě potřeby byly 

otázky doplněny prohlubujícími nebo sondážními otázkami (Hendl, 2005). Často mi sami 

odpověděli na některé otázky v rámci jiné již položené otázky. Přesto jsem v průběhu 

rozhovoru důležité údaje nebo postřehy zapisovala, abych se k nim mohla vracet. 

Využívala jsem kombinace strategií a pomůcek jak plně strukturovaného rozhovoru, tak 

rozhovoru nestrukturovaného. Do protokolu, který měl formu tabulky, jsem zapisovala 

anamnestické či sociodemografické údaje. Sedm rozhovorů bylo nahráváno s ústním 

souhlasem účastníků, tři rozhovory byly zapisovány do osnovy s předem připraveným 

návodem. 

Celkem bylo provedeno deset polostrukturovaných rozhovorů s náhradními rodiči. 

V případě jedné rodiny proběhl najednou rozhovor s pěstounkou i pěstounem dohromady, 

považuji jej za jeden rozhovor. Rozhovory probíhaly většinou v domácnostech, jeden 

rozhovor byl uskutečněn v kavárně a jeden u mne na pracovišti. V jednom případě byl 

rozhovor uskutečněn se dvěma pěstounkami najednou v jedné domácnosti. Šlo o přání 

účastnic. 
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10.6.1. Osnova rozhovoru

Výzkumná otázka: Jak probíhá vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči z pohledu 

náhradních rodičů a co ho ovlivňuje?

ÚVOD (narativní část)
I. Když se řekne škola, co si představíte?
II. Představte mi vaše dítě či děti. 

ŠKOLA
III. Nástup dítěte do školy (do první třídy).

a. Do jaké školy dítě nastoupilo? Kam chodí v současnosti?
b. Má dítě nějaká omezení?
c. Jak se dítěti ve škole na začátku dařilo? A jak je to dnes?
d. Navštěvovalo dítě mateřskou školu? Jak to vypadalo?
e. Co dítěti ve škole jde?
f. Co dítěti ve škole dělá problémy?
g. Jaký má prospěch, jak se učí? 
h. Jaké má vztahy s učiteli? Má nějakého oblíbeného nebo blízkého a proč?
i. Chování ve škole – k učitelům, spolužákům.
j. Jaké má kamarády? Jak hledá kamarády? Udrží si je?
k. Jak se k dítěti chovají spolužáci?

RODINA
IV. Výchovně-vzdělávací činnosti v rodině

a. Kdo se s dítětem doma učí, jak to vypadá, jak dlouho, proč?
b. Jak se dítě chová, když se má učit?
c. Jak konkrétně povzbuzujete dítě k učení, čím ho motivujete?
d. Činnosti dítěte během dne  - volný čas, koníčky.
e. Reakce na školu doma, nálada dítěte, prožívání školy.
f. Vztahy se spolužáky, jak navazuje kontakty – vývoj na počátku školy  a nyní.

VZTAHY RODINY A ŠKOLY
V. Spolupráce se školou

a. Jak byste zhodnotili kontakt se školou?
b. Jak často jste v kontaktu s učiteli a jak to vypadá?
c. Kdo chodí na třídní schůzky a proč?
d. Co řešíte ve škole - prospěch, chování a další?
e. Pokud je nějaký problém ve škole, jak jej řešíte? Změnilo se to?
f. Jak se od učitelů dovíte, co se děje ve škole?
g. Sdělili jste ve škole, že je dítě v náhradní rodině? Pokud ano - jak a jaká byla 

reakce učitelů, pokud ne - proč?
h. Je vám v něčem učitel oporou, je něco, čeho si vážíte na učitelích?

DÍTĚ
VI. Charakteristika dítěte

a. Řekněte mi, jak byste charakterizovali vaše dítě.
b. V čem je dobré? Co je v něm dobrého?
c. V čem má problémy?
d. Jak chválíte dítě a za co?
e. Jak trestáte dítě a za co? Za co trestáte nejvíce? 
f. Jak reaguje dítě na to, že je v náhradní rodině? Jak jste to řekli a kdy? 
g. Stručná anamnéza dítěte (protokol).

NÁHRADNÍ RODIČE
VII. Podpora 

a. Kdo vám pomáhá s dětmi a jak?
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b. Co nebo kdo je vám oporou při výchově a vzdělávání dítěte? 
c. Jak je pro vás vzdělání dítěte důležité?
d. Kde získáváte informace o náhradní rodinné péči?
e. Charakterizujte sami sebe.
f. Sociodemografické údaje (protokol).
Poděkování a ukončení rozhovoru.

Rozhovory jsou doplněny nestrukturovaným souběžným pozorováním účastníků v jejich 

přirozeném prostředí. Rozhovor nelze provádět bez kombinace s touto technikou sběru dat, 

jak je přesvědčen Miovský (2006). Pozorování nebylo standardně zapisováno do archu, ale 

tvořilo poznámky v osnově. Některá pozorování byla zapsána až po ukončení rozhovoru. 

Dále byla zpracována anamnéza dítěte (osobní, rodinná, historie dítěte, zdravotní stav atd.), 

s doplňkovou metodou analýzy dokumentů. Každému dítěti byl vytvořen životní příběh.

Rodina 3 a Rodina 10 mi poskytly detailní dokumentaci dítěte v plném rozsahu a tvořila 

tak doplňkovou techniku sběru dat.

10.7. Analytické postupy

Po ukončení rozhovoru byla provedena jeho komentovaná transkripce zpracovaná 

Kallmeyerem a Schützem (Hendl, 2005, s. 209). Při analýze dat v mnohopřípadové studii 

jsou analytické postupy podobné jako v případě jednoho případu. Analýza byla prováděna 

zvlášť, navazovalo porovnání případů. V případové studii lze využít různé přístupy, které 

lze vzájemně kombinovat. Vzhledem k zaměření výzkumu na proces a vzájemné interakce 

jsem mohla využít dílčích analytických postupů, které popisuje Miles, Huberman (srov. 

Hendl, 2005; Miovský, 2006) a zakotvené teorie (srov. Strauss, Corbinová, 1999). Analýza 

probíhala následovně.

10.7.1. Postupy analýzy dat

Při analýze byla využita metoda zachycení vzorců, kdy jsem v datech vyhledávala 

opakující se témata či vzorce, jak uvádí Miovský (2006). V textu byly hledány principy, 

vzorce či struktury vázané na kontext, osobu apod. vždy s ohledem na cíl výzkumu.         

Na základě vzorců byly vytvářeny „příběhy“ o tom, jak dané jevy probíhají. Nová data pak 

byla přiřazována a daný příběh rozvíjela. Probíhala analýza uvnitř případu i mezi případy. 

Výsledná analýza však nesplňovala má očekávání a seřazení vzorců postrádalo dynamiku a 

srozumitelnou propojitelnost, která by byla vhodná pro interpretaci případových studií. 
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Musela jsem nalézt jiné analytické metody, které by využívaly jiné strategie analýzy. Tu 

jsem nalezla v postupech zakotvené teorie. 

10.7.2. Kódování, kategorizace, paradigmatický model

Text, který obsahoval výzkumná data, jsem opět procházela po jednotlivých významových 

úsecích a pomocí otevřeného kódování jsem jim přiřadila označení (Strauss, Corbinová, 

1999). Kódování bylo podrobnější než předchozí metoda zachycení vzorců. Veškeré 

kódování jsem prováděla ručně technikou tužka-papír, po jednotlivých případech. 

Vytvořila jsem seznam kódů. Kódy jsem následně seskupovala v případě, že se jevily jako 

patřící do jedné kategorie. Dimenze v jedné kategorii se mohly lišit. Kódování bylo 

provázeno poznámkováním, při kterém jsem zapisovala asociace, anotace kódů, vysvětlení 

apod. Následovalo axiální kódování, které bylo postaveno na obecném kódovacím 

paradigmatu. Vzniklé kategorie byly zasazeny do paradigmatického modelu ve vazbě       

na zakotvenou teorii. Jeho užití umožnilo podívat se na vzdělávání jako proces a zároveň 

postihnout základní interakce případů. Tím došlo k racionálnímu propojení. Výsledný 

paradigmatický model obsahuje šest základních částí, které se vzájemně ovlivňují  

(Strauss, Corbinová, 1999): 

(A) PŘÍČINNÉ PODMÍNKY → (B) JEV → (C) KONTEXT → (D) INTERVENUJÍCÍ 
PODMÍNKY → (E) STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE → (F) NÁSLEDKY

První částí modelu představují příčinné podmínky (A), které ovlivňují centrální jev -

vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči (B). Centrální jev je charakteristický souhrnem 

vlastností obsažených v různých dimenzích, obsahuje také podmínky, za kterých jsou 

uplatněny strategie jednání a interakcí. Nazývá se kontext vzdělávání dítěte (C). 

Intervenující podmínky zastupují v modelu hodnotovou orientaci rodiny a způsob výchovy 

dítěte (D). Usnadňují nebo znesnadňují strategie (E) ovlivněné konkrétním kontextem. 

Poslední část modelu reprezentují dosažené výsledky vzdělávání dítěte v náhradní rodinné 

péči (F).  K dalším analytickým postupům, jako je tvorba teorie s využitím selektivního 

kódování,  o kterou se zakotvená teorie opírá, jsem nepřistupovala vzhledem k tomu, že 

jsem zpracovávala mnohopřípadovou studii nikoli návrh nové teorie na základě designu 

zakotvené teorie. 
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Paradigmatický model vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči

Příčinné podmínky:
 Dítě v náhradní rodině jako žák školy

(Vstup dítěte do školy) 
Jev:

 Vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči 
Kontext:

 Handicapy dítěte 
 Věk dítěte 
 Hodnocení dítěte ve škole 
 Chování dítěte 
 Adaptační schopnosti a možnosti dětí  
 Zpětná vazba ze školy 
 Osobnost učitele 
 Změny v systému rodiny 

Intervenující podmínky:
 Hodnotová orientace rodiny
 Rodičovský styl výchovy

Strategie jednání a interakce: 
 Výchovné a vzdělávací priority 
 Rodinný vzdělávací režim
 Rodičovské vzdělávací strategie
 Vyjednávání se školou
 Tvorba podpůrné pedagogické sítě

Následky:
 Výsledky vzdělávání

10.7.3. Zajištění kvality výzkumu 

Hodnocení výsledků výzkumu je v kvalitativním výzkumu prováděno mnohem otevřeněji 

než u výzkumu kvantitativního. Nelze na něj jednoduše přenést kvantitativní kritéria. 

Autoři zabývající se kvalitativním výzkumem navrhují odlišné koncepty jeho hodnocení. 

Například Lincoln a Guba zahrnují do hodnocení kvalitativního výzkumu čtyři kritéria: 

důvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost a potvrditelnost. Využity byly i v případě

předkládané práce (srov. Hendl, 2005; Švaříček, 2007).

Důvěryhodnost

Důvěryhodnost výzkumu je zajišťována dostatečně dlouhým trváním studie. Jako badatel 

jsem strávila v terénu několik měsíců, navíc s některými účastníky jsem zůstala v kontaktu 

také po ukončení sběru dat. Navázání kontaktů s náhradními rodiči bylo jednou 

z nejdůležitějších částí výzkumu. Účastníci výzkumu byli vybírání také tak, aby splnili 
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podmínky dostatečně hodnotného zdroje pro výzkum. Jejich různorodost byla podpořena 

tím, že část z nich byli pěstouni a část osvojitelé. Účastníci se dále lišili počtem dětí a 

jejich charakteristikou, ze které jsem usuzovala na odlišné zkušenosti vzhledem k cíli 

výzkumu. Vybírala jsem také extrémní případy. Po ukončení výzkumu jsem jeho výsledky 

předala k přečtení jedné adoptivní matce (Běle), její drobná doporučení a poznámky jsem 

zahrnula do zpracování. Své záměry, postup a výsledky jsem průběžně konzultovala          

se školitelem, který mi pomohl usměrnit výzkum a hledat nové pohledy na uchopení 

daného tématu v rámci konzultací. Výsledky jsou podpořeny užitím množství přímých 

citací účastníků v textu práce, snažila jsem se co nejpřesněji popsat průběh výzkumu a 

postupy při interpretaci dat. 

Přenositelnost

Přenositelnost a aplikovatelnost odpovídají staršímu konceptu externí validity výzkumu, 

která představuje odpověď na otázku, do jaké míry je možné přenést výsledky výzkumu   

na širší populaci (Švaříček, 2007). V tomto případě nelze aplikovat užití statistických 

kritérií. Přenositelnost vypovídá o možnosti využití závěrů z jednoho případu pro jiný 

případ (Hendl, 2005). K tomu napomáhá především podrobné zdokumentování a popis 

předloženého výzkumu, což obsahuje celá tato kapitola. Proto jsem předložila zdůvodnění 

užitých metod, způsobů analýzy dat a vlastní reflexi subjektivity badatele. V závěru práce 

je předloženo shrnutí výsledků výzkumu a porovnání s teoretickou literaturou.

Hodnověrnost

Hodnověrnost ve výzkumu představuje její důvěryhodnost (Hendl, 2005), užívá také 

termín spolehlivost (Švaříček, 2007). Spolehlivost je podpořená triangulací, která je 

chápána jako „…kombinace různých metod, různých výzkumníků, různých zkoumaných 

skupin nebo osob, různých lokálních a časových okolností a teoretických perspektiv, jež se 

uplatňují při zkoumání určitého jevu“ (Hendl, 2005, s. 149). Konkrétně jsem užila různé 

zkoumané skupiny a osoby, což vyplývá z filozofie mnohopřípadové studie a triangulaci 

dvou odlišných teoretických přístupů, které měly vliv na zpracování práce. Mimo to jsem 

při zpracování rozhovorů s účastníky vycházela z doslovné transkripce. Věty jsem pouze 

minimálně očišťovala od nadměrného užití pomocných slov, popř. chyb ve větné skladbě. 

Ponechala jsem záměrně mluvený projev v „syrové“ podobě a s užitím slangových výrazů. 

Podstatné mimoslovní projevy byly zaznamenány do podoby tzv. komentované 

transkripce.  Transkripci jsem opětovně kontrolovala. Záznamy transkripce rozhovorů jsou 
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uchovány v mé badatelské databázi, zaznamenány jsou jako jednotlivé případy. Společný 

rozhovor se dvěma účastnicemi byl rozdělen a převeden do dvou případů pro snazší 

analýzu dat. Uchován je i v podobě společného rozhovoru. V předloženém textu jsou 

výpovědi účastníků uváděny pro přehled kurzívou s označením zdroje a strany transkripce 

pro jednotlivé případy. 

Potvrditelnost

Podle potvrditelnosti by měla být zpráva zkontrolována tak, aby obsahovala dostatečné 

množství informací pro posouzení adekvátnosti procesu zkoumání a získaných poznatků. 

Stává se tedy analogií objektivity (Hendl, 2005). Disertační práce obsahuje podrobné 

informace o metodologii výzkumného šetření, o jeho průběhu, sběru dat, tvorbě 

jednotlivých kroků a analytických postupů. Obsahuje data ve formě přímých výpovědí 

účastníků. Vypovídá o změnách, nesnázích a způsobech jejich řešení, které v průběhu 

výzkumu nastaly. 

10.8. Etické otázky

Nedílnou součástí výzkumu, ve kterém přichází badatel do přímého kontaktu s účastníky a 

získává od nich osobní informace, jsou jeho etická hlediska. Prvním takovým hlediskem je 

zajištění dobrovolnosti vstupu účastníků do výzkumu a poskytnutí jejich souhlasu           

se záznamem dat. Od účastníků jsem proto obdržela informovaný souhlas při záznamu 

rozhovoru (Miovský, 2006) ústní formou. Všichni účastníci byli informování o povaze 

výzkumu, o jeho cílech, byli ubezpečeni o zachováni důvěrnosti sdělení. K účastníkům 

jsem přistupovala s úctou, respektem a s pokorou výzkumníka, který společně s účastníky 

otevírá mnohdy intimní rodinná témata. Vedení rozhovoru bylo pro mne v určitých 

chvílích  náročné, neboť některé výpovědi náhradních rodičů byly emočně zabarvené, jiné  

vzpomínky a popis událostí v nich vyvolávaly pocity smutku a lítosti. V tomto případě 

jsem nemohla vést rozhovor strnule podle návodu, ale přizpůsobovala jsem jej dané situaci. 

Kombinace vlastních zkušeností s výchovou a vzděláváním dítěte v osvojení a 

profesionálního empatického přístupu mi byly při vedení rozhovoru oporou.  

Vzhledem k zaměření výzkumu, jeho provádění v terénu a kontaktu se specifickou 

skupinou účastníků byla nutná ochrana citlivých osobních údajů a jejich anonymizace, aby 

nedošlo k pozdější identifikaci zúčastněných osob. Proto jsem každému v průběhu 

transkripce přiřadila  pseudonym, což se týkalo účastníků, jejich dětí, partnerů a dalších 
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jmenovaných osob. Změnila jsem také lokální názvy, popřípadě jiné údaje, ze kterých by 

bylo možno identifikovat původní zdroje. Smysl sdělení zůstal zachován. Původní digitální 

nahrávky budou uchovány po nezbytně nutnou dobu. V průběhu zpracování výzkumu jsem 

se držela etických principů, uváděla jsem pouze data získaná od účastníků. K jakým 

výsledkům jsem posléze dospěla, bude předmětem následující kapitoly.   
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11. VÝSLEDKY VÝZKUMU

V následujících kapitolách se věnuji podrobnému popisu výsledků provedeného výzkumu. 

Výzkum předkládá pohled rodičů pouze jako jedno okénko běžícího filmu. Navazuje       

na minulost s tím, že přítomnost jako edukační realita je zcela zásadní a je řešena právě teď 

a dostupnými prostředky. Budoucnost zůstává pro rodiče otevřená. 

Při sestavování textu jsem uvažovala o jeho logickém uspořádání. Klasickým postupem by 

bylo sestavit text jako deset za sebou jdoucích případových studií, které bych následně 

mohla porovnat ve vybraných oblastech. Při analýze dat se ale vyjevila jiná možnost 

uspořádání kapitol. Rozhodla jsem se využít analyticky sestaveného paradigmatického 

modelu, který představím v následujícím textu jako základní osnovu, která bude dále 

rozvíjena. Výkladová struktura je centralizována ke sledovanému fenoménu vzdělávání 

dítěte. Během psaní výsledků se neustále ukazovala úzká propojenost mezi nalezenými 

kategoriemi. Ústřední jev vzdělávání je v dalším textu propojen s jeho příčinami 

z paradigmatického modelu do jedné kapitoly Dítě v náhradní rodině jako žák školy, neboť 

teoretické uchopení problematiky již bylo předloženo v předchozích částech práce. 

Následují kapitoly Kontext vzdělávání dítěte a Orientace rodinného prostředí. Poslední 

část se zabývá Rodinným kurikulem. Obsahuje strategie jednání a interakce i následky 

z paradigmatického modelu a tvoří tak kompaktní celek pojednávající o pedagogickém 

prostředí náhradní rodiny.

Příčinné podmínky + Jev ………………………...Dítě v náhradní rodině jako žák školy
Kontext ……………………………………………..Kontext vzdělávání dítěte
Intervenující podmínky…………………………...Orientace rodinného prostředí
Strategie jednání a interakce + Následky ……..Rodinné kurikulum

V následujícím textu budu používat termín náhradní rodič, náhradní matka, náhradní otec, 

popřípadě pěstoun/pěstounka, osvojitel/osvojitelka. Rovněž tak označení dítě v náhradní 

rodinné péči, dítě v péči, dítě v pěstounské péči, dítě v osvojení nebo svěřené dítě. Pokud 

bude uvedeno pouze označení rodič nebo dítě, jde rovněž o náhradního rodiče nebo dítě             

v náhradní rodinné péči. Jiné významy nebo označení budou výslovně uvedeny. 

11.1. Dítě v náhradní rodině jako žák školy

Náhradní rodiče se při vzdělávání řídí stejně jako ostatní rodiče legislativou a využívají 

dostupný vzdělávací systém v naší zemi. Rodinné cíle vzdělávání, se v podstatě shodují 



142

s obecnými cíli, které udávají rámcový vzdělávací program nebo školský zákon, liší se 

však zdůraznění toho, co je v daný moment vzdělávací prioritou. Možná výstižněji řečeno 

výchovně-vzdělávací prioritou. Všichni rodiče chtěli, abych jejich dítě bylo v budoucnosti 

co možná nejsamostatnější a naučilo se co nejvíce pro život v rámci svých možností. 

Vzdělávání se má pro něj stát pomocí při zvládání života.

Ve sledovaných náhradních rodinách navštěvovalo nejvíce dětí běžnou základní školu, 

popřípadě ji už absolvovalo a děti postoupily na vyšší stupeň školy.  Jedno dítě navštěvuje 

základní školu waldorfskou, tři děti základní školu speciální, dvě děti jsou integrovány 

v základní škole ve speciální třídě. Jeden chlapec byl první dva roky vzděláván v domácím 

vzdělávání vzhledem k jeho citové deprivaci a mentálnímu postižení, dnes navštěvuje  

základní školu speciální. Dvě děti již navštěvují střední odborné učiliště (SOU), dvě děti 

odborné učiliště (OU), jedno již studuje vyšší odbornou školu (VOŠ). Povinnou školní 

docházku plnilo v době výzkumu 21 dětí. Základní informace o typech škol podává 

následující tabulka.

Typ školy ZŠ

Integrace 
v ZŠ          

ve speciální 
třídě

ZŠ  
speciální

SOU OU VOŠ Celkem

Počet dětí 16 2 3 2 2 1 26

Poznámka

obor: kuchař-
číšník 2x;
dříve: obě děti 
ZŠ

dříve:gymnázium a 
ZŠ

Tabulka č. 3: Typy škol, které navštěvují děti v náhradních rodinách

11.1.1. Příčiny umístění dítěte a motivace náhradních rodičů

Abychom mohli sledovat školní vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči, je nutné 

stanovit si, za jakých podmínek může tento jev nastat. Podmínky jsou tři. Musí existovat 

dítě, které nemůže žít z nejrůznějších důvodů ve své rodině, a musí existovat náhradní 

rodina, která je ochotna dítě přijmout. V případě propojení dítěte a náhradní rodiny, 

následuje povinnost náhradních rodičů zabezpečit vzdělávání dítěte.

Náhradní rodiče shodně vypověděli, že děti přišly do rodiny z ústavní výchovy. Některé 

žily předtím nějakou dobu také v biologické rodině. Jednalo se o sourozeneckou skupinu, 
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která přišla do rodiny Ivany a Ivana až ve školním věku. Biologičtí rodiče dětí buď sami 

vyrůstali v ústavní výchově nebo trpí psychiatrickým onemocněním (např. schizofrenie), 

závislostmi, měli snížené rozumové schopnosti atd. Ve všech případech se dlouhodobě 

neuměli či nemohli postarat o dítě. Většina náhradních rodičů sama sděluje, že se            

pro přijetí dítěte rozhodovali ze dvou základních důvodů. U třech náhradních rodičů se 

jednalo o neplodnost, u dvou dalších pak o zdravotní problémy, které souvisely s tím, že 

další děti mít nemohli nebo nepřicházely. 

„U nás byly zdravotní problémy už před svatbou, protože manžel měl postižený příbuzný,--- takže 
jsme o tom uvažovali už před svatbou, že bychom to tak řešili. 
(A:) Vám se narodil první syn a pak teprve jste si brali děti? 
Ano, pak jsem pětkrát o malý přišla(-), měli jsme problémy.“ (Jana, 03)

Zbývající náhradní rodiče uvažovali o přijetí dítěte spíše jako o pomoci opuštěnému dítěti. 

Jedné matce dítě zemřelo. Celkově se za iniciátorky k náhradní rodinné péči považovaly 

spíše ženy. Ženy, které dříve děti mít nemohly, pak později kromě jedné z nich, otěhotněly 

a porodily. Dvě matky se vyjádřily, že si vzaly určité dítě, se kterým se seznámily, když 

pobývalo v ústavní péči, a poté jej na základě rozhodnutí soudu přijaly do náhradní rodiny 

(jedno dítě mělo 2 roky, druhé mělo 9 let). Šlo tedy o pomoc a přijetí konkrétního dítěte. 

1 dítě v NRP 2 děti v NRP 3 děti v NRP 8 dětí v NRP Celkem

Počet rodin 5 1 2 2 10

Tabulka č. 4: Celkový počet dětí v náhradní rodinné péči v rodinách

Poznámka: NRP – náhradní rodinná péče

Celkový počet dětí v rodinách ale nemusel být plánován. V případě, že se do rodiny 

narodilo biologické dítě, náhradní rodiče již další dítě nepřijímali. Někteří z nich ale 

museli reagovat na situace, na které nebyli připraveni. Popisují to pěstouni Ivana a Ivan, 

kteří se  před pěti lety rozhodovali, zda mají přijmout do rodiny ještě další čtyři sourozence   

dítěte, které měli již v péči. Tito sourozenci byli tehdy ve věku 1, 3, 10 a 12 let.  V té době 

měli už dvě vlastní a tři přijaté děti. Byli jedinou rodinou, která se rozhodla otevřít rodinu 

dalším dětem, i když se jim narodilo druhé dítě. Své rozhodnutí zdůvodňují vlastními 

pocity odpovědnosti vůči všem sourozencům, kteří by jinak vzhledem ke svému věku 

zůstali v ústavu. Roztrhnout rodinnou skupinu dětí  a vychovávat pouze část z nich odmítli. 
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Smysl pro rodinu a rodinné vazby byly přednější než jejich původní představy o velikosti  

pěstounské rodiny.     

„My jsme měli žádost, protože jsme mysleli, že ještě nějaký dítě zvládneme. Nabídli nám Hanku a 
my jsme zjistili, že má ještě mladšího bráchu--- to bylo úplný mimino--- a přišel až o čtvrt roku 
později. Oni nám chtěli dát jenom Hanku, ale my jsme říkali, že je nebudeme trhat. To netušili, a
my jsme se to dozvěděli potom, že mají ještě další tři sourozence! Takže takhle se to začalo rozvíjet 
úplně jinak, než jsme původně mysleli.--- (Ivan, 36) To nám vyšel kraj vstříc, i oba dva 
psychologové.--- Věděli i ten náš motiv, jestli jsme vždycky chtěli deset dětí. Tak jsme říkali, že 
nejsme blázni, ale že je tam prostě nenecháme, že komunikace s děcákem je tak hrozná, že nám nic 
jiného nezbejvá. A žít s tím pocitem, že máme dvě děti a ty mají sourozence, které znají a žijí 
v děcáku, úplně mně to nebylo příjemný s touhle představou žít. Vím, že tam ty děti jsou, vím, že si 
je nikdo nevezme, protože jsou velký.“ (Ivana, 37)

Ve druhé rodině s osmi dětmi přijímali děti plánovitě. Nejprve tři děti adoptovali, neboť je 

chtěli mít jako vlastní. Teprve později si podle slov Slávky „troufli“ na pěstounskou péči a 

přijali další tři děti, z toho jednu sourozeneckou dvojici. Nejmladší Olinka je dítě těžce 

zdravotně postižené. Když děti vyrostly, přijali ještě dva sourozence batolecího věku        

do pěstounské péče. Tyto dvě děti jsou zdravé a vyvíjejí se normálně. Dle slov pěstounky 

je mají „za odměnu“. 

Při analýze dat jsem postupně zjišťovala, že výzkumný vzorek mohu rozdělit do dvou 

větších skupin podle počtu svěřených dětí. V první zůstaly rodiny pouze s jedním 

svěřeným dítětem. Těch bylo celkem pět. Dalších pět rodin má v péči více než jedno dítě. 

Jedna pěstounka má dvě děti, dvě pěstounky mají v péči tři děti a další dvě celkem osm 

dětí v náhradní rodinné péči. Ve čtyřech rodinách je přijaté dítě nejstarším v rodině. 

Zajímavostí je, že pouze jedna rodina nemá žádné biologické děti a je čistě náhradní 

rodinou s osmi přijatými dětmi.

Tyto dvě skupiny s jedním nebo více dětmi se liší mírou zkušeností s přijatými dětmi        

ve všech ohledech, což bude ukázáno v průběhu dalších kapitol. Pokud rodina měla 

alespoň dvě děti, porovnávali rodiče jejich vzdělávací výsledky spíše mezi sebou než 

s dětmi biologickými, stanovovali odlišné kriteriální hodnocení jejich výsledků než            

u biologických dětí. To činilo srovnání realističtější a pro rodiče zároveň přijatelnější, 

obzvláště v případě problémů s dítětem. V případě dvou náhradních matek pouze s jedním 

dítětem, které shodně uváděly závažné problémy u dětí jako agresivitu, ADHD, 

psychiatrickou diagnózu apod., jsem sledovala nejextrémnější výchovně vzdělávací 

strategie. Jeden směřoval k hyperprotektivitě, druhý spíše k rezignaci nad vzděláváním 

dítěte. Šlo o pěstounku a adoptivní matku. 
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11.1.2. Vstup do školy

Vstup do školy je zásadním momentem v životě dítěte i rodiny. Zkušenosti rodičů            

při prvních kontaktech se školou ovlivňují jejich další komunikaci se školou. Střet 

s realitou může být neočekávaný. Rodiče si vytvářejí představu o dítěti a jeho úspěšnosti 

na základě toho, jak se vyvíjelo v předchozím období. V mnoha případech jsou 

přesvědčeni, že dítě není dostatečně zralé k plnění školní docházky, jeví se jako vývojově 

opožděné a žádají proto odklad školní docházky. Stejně jako u ostatních rodičů mají rodiče 

největší obavy u dítěte s jakoukoli formou handicapu. Potřebám dítěte podřizují výběr 

školy. V případě, že dítě nevykazuje odchylky či problematické tendence, je vstup do školy 

chápán rodiči jako normální součást života a přijímají jej pozitivněji. 

11.1.2.1. Střet s realitou

V rodinách dochází při vstupu dítěte do prostředí školy k subjektivně-objektivním změnám 

v rolích všech členů rodiny. Z dítěte se stává žák, z rodičů dítěte se stávají rodiče žáka. To, 

co je v běžných rodinách přijímáno jako samozřejmost, může být z pohledu náhradních 

rodičů vnímáno jako problematické a ohrožující. Setkávají se s reakcemi dětí i učitelů,      

na které nejsou připraveni. Důvodem může být například etnická odlišnost dítěte nebo 

citová deprivace a podobně.

„Paní učitelka neměla Honzu moc ráda, skoro si ho nevšímala…a on tak chtěl. Že je adoptovanej 
jsme jí řekli s manželem, nic neříkala.--- Myslím, že byli překvapený, že mají ve třídě černýho 
kluka, protože to byla výběrová škola a oni tohle nečekali. Testy byly anonymní a Honza se jmenuje 
po nás, takže nikdo nevěděl, jak vypadá.--- První dny ve škole ale seděl sám, nikdo si nechtěl vedle 
něj sednout, to bylo smutný.“ (Běla,02 )

„První den ve škole byla celkem pohoda, měla z toho strach, pak se jí děti smály, že je černá  a že 
kradla už ve školce, což nebyla vůbec pravda, nějaký kluk to rozhlásil. Učitelka to vzala doopravdy, 
tak to jsem si na učitelku došla a řekla jsem, že to není pravda. Ona potom couvla, ale už to bylo 
tak, že to tam plácli a trochu tam měla problémy. Pak to utichlo a šlo to dál normálně.“ (Irena, 03)

„Celou první třídu probrečela. První den ve škole řvala jak želva. Běda, když po ní učitelka něco 
chtěla. A jí se nechce už počítat, a ne!!! Učitelka říkala: Tohle musíme dneska dodělat. Odhodila 
tužku, začala řvát, prostě zásek. Byť ji na začátku děti přijímaly dobře--- ,ke konci už jí měly plný 
zuby.“ (Ivana, 31)

„Třeba v 1.třídě se ztratil bonbon, tak Adama paní učitelka nechala po škole, že je zloděj                
z dětskýho domova. Řešili jsme v 1. třídě u těch dvojčat takový náznaky něčeho…začal se mi 
počůrávat. Byly problémy od učitelek ze začátku.“ (Jana, 04) 
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Náhradní rodiče mohou chápat vstup do školy jako pokračování preprimárního 

vzdělávání. Příchod do první třídy pak logicky navazuje na zkušenosti z mateřské školy. 

S tím se shodují i jejich očekávání.  Když byly problémy v mateřské škole, očekávali je i 

ve škole. 

„Z jedné školky nás vyrazili. & Ředitelka nám řekla, že se za třicet let praxe s takovým dítětem 
nesetkala. Přešli jsme do vesnické školky, tam měla ředitelka pochopení, protože měla sama doma 
hyperaktivní dítě. Ostatní učitelky pochopení ale neměly.--- Bála jsem se chodit do školky, co zase 
bude.--- Byl tři roky v mateřské škole. Připadal mi pořád opožděný, v 1. třídě to šlo, nástup byl 
v pohodě, ale ve 4. třídě už nestačil.“ (Monika, 01)

„…už ve školce byla nepřizpůsobivá, dělala všude problémy, kam přišla.--- Než šla do 1. třídy, tak  
jsme taky už chodili do poradny. Psycholožka nám doporučila podpůrnou léčbu.--- Takže chodíme 
od 1. třídy nebo ještě dřív na psychiatrii, je léčena s medikací od těch 7 let. Nastoupila do základní 
školy…,to byla vícetřídka. Během pár měsíců jsme zjistili, že to nejde, nechce se přizpůsobit, 
vyrušuje, neposlouchá, dělá problémy, takže učitelka navrhla asistentku. Tu jsme sehnali od nového 
roku. Už od pololetí měla asistentku.“ (Květa, 02)

Rodiče spíše vyčkávají, jak si dítě ve škole povede a podle toho volí další postupy. 

Iniciativní, zcela odlišný přístup ukazuje Slávka. Využívá svých zkušeností a spolupracuje 

se školou již před začátkem školního roku, aby umožnila těžce postižené Olince adaptaci 

na prostředí školy.  

„…dokonce týden před tím, než začala škola, učila se docházet do prázdné třídy. Já jsem jí to 
strukturovala, aby si zvykala na třídu, než tam začnou chodit děti.--- Ani ve škole nemá problém 
v komunikaci.--- Ona dětem nevadí. Jiným dětem autistům vadí kolektiv dětí, ale Olinka je zvyklá  
z domu na kolektiv, děcka ji pořád kontaktovaly.--- Je ve třídě hrozně spokojená.“ (Slávka, 19)

Ostatní rodiče si buď nepamatují první dny ve škole nebo žádné problémy při vstupu dítěte 

do školy nezaznamenali. Vyjadřují se tak Vanda, Pavel, Irena nebo Jana. Náročnou situaci 

ale zažívají rodiče, kteří přijali děti školního věku. Pro dítě je situace komplikovaná v tom, 

že začíná žít v neznámém prostředí a teprve si začíná vytvářet vztahy v rodině i  ve škole. 

Chování dítěte pak může reflektovat předešlé zkušenosti dítěte nebo jsou reakcí                

na vzniklou stresovou situaci, se kterou se neumí vyrovnat. 

„Zuzka přišla v pubertě. Tak to bylo náročný (-). Testovala, co si mohla dovolit. Jak ve škole, tak 
doma. A v té škole jí to vydrželo daleko déle. Měla takový ty tendence jak přidrzlý, tak ty 
předváděcí. Jak před učitelem, tak před klukama. Ale ona šla vždycky až… za hranice slušného 
chování (povzdech).--- Ona i nedodržovala osobní zónu toho druhého, i k cizím lidem. Plazila se 
po nich, a to byla vlastně relativně velká dvanáctiletá holka, tak to bylo zavádějící. Ne teda           
po chlapech, ale po holkách naprosto.“ (Ivana, 04-06)
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11.1.2.2. Výběr školy 

Rodiče se zaměřují na hledání školy, která by uspokojovala potřeby dítěte a zároveň splnila 

jejich očekávání v tom, že zajistí dítěti individuální přístup. Výběr školy souvisí s mírou 

předpokládaných problémů u dítěte. Výběr školy se jeví jako nezáměrný, když rodiče 

přihlásí dítě tradičně do místní školy bez toho, aby hledali specifickou školu pro své dítě. 

Buď o tom nepřemýšlí, nepřisuzují výběru školy význam, neočekávají výraznější problémy 

nebo nemají možnost výběru.

„Rita chodí normálně tady do školy na sídlišti. Teďka tam chodí i další naše děti.“ (Vanda,02)  

Může se jednat také o záměrný výběr školy. V tom případě volí školu dle rodinně-

organizačních důvodů, předchozích zkušeností se školou nebo hledají  specifické prostředí 

vhodné pro konkrétní dítě.  

„Chtěli jsme v 1. třídě nějakou malou školu, aby nám vyšli vstříc. Pak někdo manželovi poradil 
waldorfskou školu. Tak jsme tam šli. Byli rádi a pověděli nám: My si tady s každým poradíme. Jsme 
taky hrozně rádi. Nedám na ně dopustit. Ta škola umí s dětmi pracovat. Jdou tam učit lidé, kteří 
jsou alternativně založení, nechtějí důležitost.“ (Monika, 01)

„Vybrali jsme si ji (školu),  protože většina dětí ze školky od Jitky šla do té školy.--- No a když tam 
začala chodit Jitka, tak jsme tam dali i ostatní děti. A taky manželky strejda je tam školník.---  A já 
jsem taky chodil do této školy, když jsem byl dítě.“ (Pavel, 01)

V rodině Ivany posoudili pěstouni schopnosti dítěte a jeho chování a volili dočasně cestu 

domácího vzdělávání. Jednalo se o jediné dítě v náhradní rodinné péči v dané rodině.  

„Já jsem ho pak učila i doma rok a půl, protože byl tak emočně vyprahlej (´)… a pak navázal 
vazbu.  On nebyl schopnej být v kolektivu dětí. Bylo to zvláštní, ale prostě mu to nešlo.--- Měl 
domácí školu v rámci 1. a půlky 2. třídy. A pak mi psycholožka řekla, že už je natolik přivázanej ke 
mně, že je potřeba, aby se začal odpoutávat. Že by to s jeho IQ a jeho přístupem tak jak na tom je, 
že to začíná být patologický a je potřeba s tím začít něco dělat.“ (Ivana, 43)

11.1.2.3. Odklad školní docházky

Odklad školní docházky se mezi sledovanými dětmi vyskytl v 54%. Z celkového počtu 26 

dětí mělo odklad 14 dětí. U dvou dětí se jednalo o odklad dvouletý vzhledem                    

ke zdravotnímu stavu (Pavla a Pepa). Základní důvody k odkladu jsou dva. Prvním je 

nepřipravenost dítěte na plnění školní docházky, popřípadě jeho handicap, který  ho 

znevýhodňuje oproti stejně starým dětem. Rodiče pak mají přímo z pedagogicko-

psychologické poradny (dále poradny) doporučen odklad nebo o něj žádají sami. Odklad 

ale mohou doporučovat již vychovatelé z ústavního zařízení. 
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„Pepa je největší výchovný oříšek. Měl čtyři roky, když k nám přišel, je v adopci a je poloromský 
chlapec. Už v ústavu nám řekli, ať mu dáme dvouletý odklad, jednalo se o dítě vývojově opožděné. 
Takto se to nazývalo. Protože já jsem tenkrát neměla možnost zůstat s ním déle (doma), tak po půl 
roce už nastoupil do mateřské školy. Kolektiv dětí mu nevadil, ale měli jsme problémy už ve školce, 
problémy s citovou deprivací, kdy on na sebe stahoval zlobením pozornost, když mu učitelky 
patřičně pozornost nevěnovaly. On měl problém, když ho tzv. učitelky nechaly, ať si jen tak hraje. 
Pokud byl ve skupince předškoláků, přitom on na to neměl, ale měli dané úkoly a program, tak byl 
do toho vtažený a kdo si hraje, nezlobí…On si neuměl hrát. Tenkrát už jsem dokonce požádala 
poradnu o spolupráci. (´)--- Pepa má ADHD a byl od začátku opožděný.--- Měl dva roky odklad, 
nastoupil  do 1. třídy, jeho spolužáci byli o dva roky mladší a on jim rozuměl a stačil.“ (Slávka, 05)

„Odklad měl jeden rok.--- Má snížené rozumové schopnosti, bere prášky na zlobení.---
Psycholožka si ho chválila, že vidí stoprocentní zlepšení.“ (Monika, 01)

Druhou možností je odklad, který nazývám ulehčovací neboli organizačně-rodinný. Ten 

se týká rodin s více dětmi. Volí ho rodiče tak, aby sourozenci nastoupili společně do školy, 

i když je jeden o rok starší. Usnadňuje to jak organizaci rodinného života, tak sociální 

fungování dětí ve škole. Rodiče dávají přednost tomu, aby dítě nebylo samo ve třídě a 

předpokládají vzájemnou oporu sourozenců. Další rok v mateřské škole, kam většina 

z nich dochází, je považován za prospěšný pro dítě. 

„Dvojčata měla odklad, protože se čekalo na Adama, on byl takovej pomalejší, Evička  šikovná,  
ale nechtěli jsme je rozdělovat.---  A potom díky tomu, že jsme si vzali ještě Lídu, tak jsme je dali 
všechny do 1. třídy.--- V lednu se nám narodil syn, což bylo pololetí 1. třídy. Když manžel přišel 
z práce, já jsem kojila a u stolu seděly čtyři děti. Psaly tam ty čárky, tři prvňáci a jeden třeťák. Tak 
se smál a říkal: Takhle nějak vypadá jednotřídka v Africe…Bylo to hodně psychicky náročný 
období.“ (Jana, 03)

„Měli oba odklad, chodili jsme na logopedii, Jirka je podzimový, ale měl přesto odklad, Jolana je 
červnová, ale je hodně drobná, tam mi lékařka doporučila…odklad. A já jsem chtěla, aby chodili 
spolu. Chodí doteď a mně to strašně vyhovuje, protože Jolanka není zase tak chytrá, inteligentní, 
ale umí to s paní učitelkou. V sociálním kontaktu je úžasná. Je pořádná. Ona je taková sekretářka 
Jirky. Takže když jsou domácí úkoly, ona to pohlídá. Ne, že by od sebe opisovali, ale pěkně mu 
řekne: Ty Jirko, byla úloha. A já mám pak míň práce.“ (Slávka, 11-12) 

11.2. Kontext vzdělávání dítěte

Ve výpovědích účastníků se objevily specifické charakteristiky dětí, souvislosti a 

podmínky, které významně ovlivňují proces vzdělávání dítěte. Vyskytují se v různých 

variantách, dimenzích a kombinacích. Jedná se o věkové hledisko, nejrůznější handicapy 

dítěte, ale také jeho chování a aktuální prospěch ve škole. Odráží  tak individualitu  a 

potencionalitu dítěte a jeho adaptační schopnosti, na které reagují rodiče i škola. Jako 

významná jsou rodiči vnímána i sdělení školy a zpětná vazba ze strany školy, především 

v podobě hodnocení žáka a pojetí osobnosti konkrétních učitelů. Patří sem i zásadní změny 
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v systému rodiny. Součásti kontextu vzdělávání ovlivňují zvolené výchovné a vzdělávací 

strategie rodičů, které se tak mohou měnit a vyvíjet v jejich návaznosti. 

11.2.1. Věk dítěte

Děti dosahovaly v době výzkumu nejrůznějšího věku. Nejmladšímu sledovanému dítěti 

bylo 6 let, nejstaršímu je 21 let. Věk dítěte souvisí úzce se vzdělávacími požadavky na dítě 

nebo s náročností učení. Vzdělávání postupuje logicky od jednoduššího ke složitějšímu. 

Některé děti však z mnoha důvodů nesplňovaly ve svém věku požadavky, které 

předkládala škola. Důležitá se v souvislosti s věkem dítěte jeví dvě hlediska. První je délka 

pobytu dítěte v rodině, respektive v jakém věku přišlo dítě do rodiny. Dalším hlediskem, 

který rodiče zdůrazňují, je dosažení věku puberty. 

Počet dětí
Věk dítěte (v letech)

0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 6,5 9 - 12,5 Celkem

v osvojení 1 2 2 1 0 6

v pěstounské  péči 2 7 4 4 3 20

Celkem 3 9 6 5 3 26

Tabulka č. 5: Věk dítěte při přijetí do náhradní rodiny

Ve sledovaných rodinách bylo nejvíce dětí přijato do rodiny do tří let věku dítěte. Jednalo 

se celkem o 18 dětí. Do jednoho roku věku byly přijaty 3 děti. Mezi prvním a druhým 

rokem života to byly 4 děti a 11 dětí přišlo do rodiny až mezi druhým a třetím rokem 

života. Nejstarší 3 děti pak byly starší devíti let (9, 10 a 12,5 roků), tyto děti jsou 

v pěstounské péči.  Celkově mladší děti byly přijímány do osvojení. Do pěstounské péče 

pak spíše děti starší, sourozenecké skupiny a děti postižené. Nejstarší dítě, které přišlo     

do osvojení, mělo 4 roky. V osvojení je také jedno mentálně postižené dítě. Tři děti byly 

umístěny do rodiny  ve věku 6 až 6,5 roku, dvě z nich pak měly stanoven odklad školní 

docházky. Ačkoli většina dětí žila v náhradní rodině již před nástupem povinné školní 

docházky, mnohé z nich svůj celý nebo částečný raný vývoj a tedy vývojově kritické 

období prožilo v ústavní péči. To s sebou pak přináší své důsledky. 
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Zvykání si jeden na druhého, čili doba sžívání rodičů a dítěte, je hodnocena jako 

významná. Rodiče během této doby dítě poznávají, seznamují se s jeho chováním, 

individuálními potřebami nebo prožíváním. Navazují vzájemné vztahy, vytváří si o sobě 

obraz. Učí se poznávat své reakce a přizpůsobují se. Náhradní rodiče ukazují dítěti 

každodenní život v rodině tak, aby se dítě mohlo stát jejím členem. Problémy v sociálním 

kontaktu, komunikaci, v učení  a celkové adaptaci se objevily výrazně u dětí, které byly 

přijímané do rodin až ve školním věku. Čím kratší dobu se vzájemně znají, tím méně

dokáží rodiče odhadovat předpokládanou úspěšnost dítěte ve škole, jeho schopnosti, 

možnosti a problémy, které by mohly ve škole nastat.

„Olda chodí na specku. Kdyby začal chodit na základku v dětství, tak on by základku udělal. Byl by 
se čtyřkami, ale udělal by to. Řešili jsme s poradnou, jestli by to stálo za to přesunout ho z té 
specky, protože jsme viděli, že je to relativně chytrej kluk, který na specce být nemusí. On má        
na specce jedničky bez námahy, zadarmo. Ale tyhle děti to mají společný. & Nevěří si, nezažívají 
úspěch. Není to jednoduchý, když vás seberou z rodiny, teď jdete někam…já jim to 
nezávidím…Bylo nám doporučeno, ať ho na specce necháme. Že si potřebuje upevnit sebedůvěru---
zažít klid. A pak mu přidat, zvyšovat na něj nároky a ty požadavky, který má škola, aby byl schopen 
dostat se na normální učňák. Ne speckařskej. No a pokud vydrží ctižádost něčeho dosáhnout, bude 
si moci dodělat vzdělání později. Po postupných krocích. Děcka na učňáku můžou přejít i              
na maturitní ročník, pokud jsou dobrý, ale musejí máknout. Tak jsme to tak udělali. Chodí teď      
do osmičky na specku. Tam je king.“ (Ivan, 19-20)

Někdy mohou být rodiče překvapeni, že dítě, které se zpočátku jevilo jako ne příliš 

schopné, při nástupu do školy splňuje standardní vývojové předpoklady pro nástup          

do 1. třídy. 

„…jak jsme si mysleli, že bude hloupá, tak ve školce byla strašně šikovná a přesto, že je narozená 
v červenci, hned v září šla (do školy). Uměla do dvaceti počítat, uměla písmenka, viděli jsme, že 
není problém. Na co čekat ještě rok. Celkem všechno v pořádku. Učila jsem se s ní, vše jsme dělali 
spolu, ale šlo to…celkem…jakžtakž v té 1. třídě. Slabiky nám dělaly problém, než pochopila to 
dohromady. To jsem šla úplně do stropu občas, ale jinak, myslím si, že i kamarádky byly v pohodě, 
našla si dvě holky, bydlí vedle, chodily spolu ven a tak trochu breptaly jako normální holky.“ 
(Irena, 21) 

V období puberty se u dětí začíná mnohem výrazněji ukazovat hledání vlastních kořenů, 

tázání se po biologických rodičích. Náhradní rodiče shodně upozorňovali, že puberta jako 

vývojové období přináší nečekané setkání náhradních rodičů s otázkami po původní 

rodině. Může být výraznou změnou po klidném období staršího školního věku. Některé 

děti pak reagují  odlišným chováním, než na jaké jsou rodiče zvyklí.  Také vztahy mezi 

rodiči a dětmi bývají napjatější. 

„Kuba začala hledat svoje rodiče a svěřoval se učitelce, vyprávěl jí, že má problémy, hádá se 
s námi doma, chce své rodiče.--- V pubertě začal hledat svoji rodinu. Ptá se pořád: Proč mě rodiče 
nechali? Na naši nabídku, že se na rodiče pojedeme podívat, nechtěl.“ (Monika, 03/05)
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„Hledají kořeny a kolikrát když mám s nimi konflikt a vybuchnu, tak jim pak říkám, že chápu, že 
jsem jenom jejich náhradní mamka (-) a že je nedokážu mít tak ráda, jak by asi dokázala jejich 
máma, ale fakt na víc nemám. Snažíme se to takto probrat…(vzdychá).“ (Jana, 08) 

„Strašně chtěla poznat tu maminku, to je pravda, pořád o tom mluvila.“ (Irena, 29)

„Je na 2. stupni a Petr začal mít takové ty tendence, že ženskou nebrat nebo podceňovat.(´) Říká:  
Mně nebude žádná holka poroučet! Ale já nejsem žádná holka, já jsem tvoje maminka. A on mi 
říkal: Ale ne vlastní. Tak jsem odešla na zahradu a nebavila jsem se s ním. A on volal pořád: 
Mamko! Mamko! Snad po dvacáté. A on: Já volám pro něco jiného, já jsem se ti chtěl omluvit. A já 
říkám: Jak já mám vědět, na jakou mamku voláš, když já nejsem vlastní.“(Květa, 9-10)

Hledání kořenů u dítěte popisovaly především pěstounské rodiny. Osvojitelé toto 

nezmiňovali. Vzhledem k tomu, že celkem pět osvojených dětí, které již dosáhly věku 

puberty nebo jsou starší, jsou buď romského nebo poloromského původu, jejich odlišnost 

od náhradních rodičů apriori předpokládá, že v rodině se o jejich původních rodičích mluví 

dlouhodobě a otevřeně. To také rodiče potvrzovali. 

11.2.2. Handicapy dítěte

Dítě v náhradní rodině lze charakterizovat jako dítě s nejrůznějšími formami handicapu. 

Ani jeden handicap u dítěte se nevyskytl pouze ve třech adoptivních rodinách, rodiče 

v nich vychovávali vždy jedno zdravé dítě bez závažných poruch (jednou oční vada). 

V ostatních sedmi rodinách mělo alespoň jedno dítě určitý handicap. Objevují se 

handicapy zdravotní, psychosociální a handicapy sociolkulturní, vycházející především 

z odlišného etnického původu dítěte. V našem případě šlo o děti romské.  

11.2.2.1. Zdravotní handicapy

Velký zásah do rodinného systému a zároveň mnoho času a sil rodičů „spotřebují“ děti 

s těžším zdravotním postižením. Mezi nejzávažnější zdravotní postižení patřily dětský 

autismus, mentální retardace, dysfázie a psychiatrická onemocnění. Zcela zásadní se ale 

jeví, že sami rodiče upozorňovali na to, že nepřijímali těžce postižené dítě záměrně.         

Při předávání dítěte z ústavu jim bylo zpravidla řečeno, že se jedná o zdravé nebo vývojově 

opožděné a deprivované dítě, čili očekávali spíše jeho příznivý vývoj. Nebyli tudíž            

na danou situaci připraveni a konečnou diagnózu zjišťovali až v průběhu delšího soužití 



152

s dítětem, tedy v rodině. Jednalo se jak o zkušené náhradní rodiče, tak o rodiče, kteří 

přijímali první dítě do péče. V tomto případě tedy zkušenost nehrála roli, neboť náhradní 

rodiče jako neodborníci nemohli v prvopočátku postižení rozeznat. Postupné sžívání 

s postiženým dítětem bylo dosti složité. Postižené dítě je komplikací v rodině. Rodinný 

život se přizpůsobuje postiženému dítěti, mění se organizace rodinného života.

„Olinka má 10 let, přišla zároveň s Věrou (sourozenci), měla 1,5 roku a byla nám dávána jako 
zdravé dítě (´), vývojově opožděné (´), citově deprivované. Když měla 3 roky, tak už jsme měli ale 
stanovenu diagnózu dětský autismus…Nebylo jasné, jak na tom bude s mentální retardací, 
vypadalo to, že bude chytrá, ale bohužel, ona má--- střední až středně těžkou formu,--- a nakonec 
teď má Olinka střední mentální retardaci. V 10 letech má chování  tak dvouletého dítěte, ale s tím, 
že komunikace je téměř nulová, když se to tak řekne. Ona sice mluví, mluví úplně v jednoduchých 
větách, mluví o sobě ve druhé osobě, i echolálie se tam opakují a má svoje různé  výrazové 
prostředky, jak co vyjádřit, kterým my rozumíme.--- Naštěstí má pasivní formu autismu, což nám 
nedělá problém. 
Olinka už ve 4 letech začala dojíždět do denního stacionáře pro děti s kombinovanými vadami---
pod charitou.--- Byla to spíš taková školička, byla tam jenom 2 až 3 dny v týdnu anebo ani to ne. 
Tam se jí po autisticku nevěnovali, nerozvíjeli, byl to spíš pro mne oddech a relax a doma jsem se 
snažila s ní pracovat. Zavedli jsme obrázkovou komunikační metodu, mám na to i počítačový 
program a už v té době jsem si přes jednu organizaci sehnala asistenty pro volný čas, na pár hodin. 
Ze začátku to bylo tak, že Olinka odmítala kontakt s cizí osobou a oni spíš chodili s ostatními 
dětmi. Já jsem se mohla individuálně věnovat Olince. Bylo to náročný.“ (Slávka, 18-19)

„Pavlínku jsme dostali jako zdravé dítě s dost velkou citovou deprivací.--- Měla 4 a půl roku.--- Má 
střední mentální retardaci, ADHD, poruchy chování, poruchy zvládání emocí…ona má těch 
diagnóz hodně.--- Pavlínka má 15 roků. Chodí na základní školu do speciální třídy a má 
individuální plán.--- Teď asistenta nemá, měla ho jenom do 3. třídy.--- Když šla na 2. stupeň do 6. 
třídy, tak zjistili, že už nezvládá ani učivo pro zvláštní školy a má teď učivo pro pomocné školy.---
na 2. stupni už dostala novou paní učitelku, to byla zkušená pedagožka. Pavla jí rozhodila třídu a 
vlastně zjistili, že nezvládá učivo, že tomu nerozumí, že to nedělá schválně, že práská učením, 
křičí…píchá do nich. Takže nás znova poslala do speciální poradny a tam zjistili lehčí až střední 
stupeň mentální retardace a doporučili učivo pro pomocné školy.“ (Květa, 1-3)

„Kamila máme od jeho 2 let, teď je mu 11. Je lehce mentálně postižený, dysfagik,40romské dítě, 
astmatik a silně manuálně nezručnej. To říkám všechny ty handicapy, které si nese. Protože není 
lehké, aby toto někdo unes, ale bojovník to je. V dobrém i ve zlém. Chodí samozřejmě na specku. 
Bylo to složitý na začátku…nevím jak to uchopit slovy (z)…musel mít asistentku. 
My jsme nejprve chtěli zkusit základku,--- je dysfagik a není změřitelný intelekt, jsou často 
chytřejší, než jak dopadnou testy.--- On byl blbě diagnostikovanej, pozdě diagnostikovanej.  My 
jsme chodili a říkali, že nám Kamil nemluví, byly mu tři roky, že nemluví, pak čtyři. Na neurologii 
nám řekli, že můžeme být rádi, že je aspoň ticho. O jedno dítě doma, že je míň.--- Na logopedii jsme 
chodili. Byla to klinická logopedka, ta mi říkala, že na něj málo doma mluvíme (výhružně)!  Závěr 
byl takový, že ona mu opakovala slova, on to neuměl opakovat, tak tam celou hodinu jen 
poslouchal.--- Pak jsme našli odbornici, neuroložku, v Praze. Nadávala nám, jak je možné, že jsme 
přišli takto pozdě. Nejprve nám vynadala, my jsme ukázali, co už máme za sebou, tak pochopila, že 

                                                
40 Vývojová dysfázie je porucha postihující vývoj řeči, toto postižení řečových center v mozku má velmi 
různorodý charakter a často ho nelze přesně lokalizovat. Etiologie poruchy sahá od období těhotenství,         
přes dobu porodu, po období postnatální. Postižena může být kterákoli složka verbálního aktu (senzorická, 
motorická, obě), na základě poškození se pak u dětí objevují charakteristické rysy této poruchy, zasahující    
v různé míře do všech složek řečového projevu (Dvořák, 1999). 
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chyba je někde jinde. Sehnali jsme tady v poradně paní, která se věnovala logopedii a testování 
dětí.--- Kamila si nechala jako logopedka a pracovala s ním komplexně.--- Kamil  se rozmlouval. 
Učil se slabiky, aby říkal dobře předložky, zvratná zájmena, jak má dávat pády, jak často. To 
všechno je velkej problém i dodneška. Jakmile se s ním přestane pravidelně pracovat a opakovat, 
zapomene to. On se učí nová slova jako telefonní seznam, takže nové slovo musí slyšet 500 krát, 
600 krát, aby se to v hlavě nějak ukotvilo.“ (Ivana, Ivan, 24-23)

V uvedených třech rodinách vychovávali děti s mentálním postižením. Děti měly dle 

výše uvedeného také další zdravotní či jiné obtíže. Nejvíce mentálně postižených dětí 

vychovává Ivana a Slávka. Jde o náhradní matky ze dvou mnohočetných rodin. Ivana má 

tři děti z osmi mentálně postižené. Slávka má dvě mentálně postižené z osmi dětí. Mentální 

postižení u dítěte je dle výpovědí rodičů považováno za náročné, nikoli nezvládnutelné, 

pokud rodiče a učitelé vědí, jaké požadavky je možné na dítě klást, jaké má vývojové 

možnosti a jak s dítětem pracovat. Předpokládám, že ve zvládání náročnosti výchovy a 

vzdělávání mentálně postiženého dítěte hraje pozitivní roli právě vyšší počet dětí v rodině. 

V mnohočetných rodinách se vyskytuje více handicapů u více dětí. Není zde jednostranná 

zaměřenost na jedno dítě. Navíc ostatní děti pomáhají s výchovou a veškeré činnosti 

nezůstávají na náhradních rodičích. Dítě není výjimkou mezi ostatními dětmi. Není bráno 

jako méněcenné, ale jako normální součást rodiny. Při zařazení dítěte do speciální školy se 

předpokládá, že učitel umí s takovým dítětem pracovat. Strach se objevuje u rodičů 

v otázkách budoucnosti dítěte, které nemůže žít bez pomoci druhých.   

„Bohužel, to je problém, že u Pepy se snoubí více problémů. Jak ADHD, snížený intelekt, pak je 
tmavý a je citově deprivovaný. A toto se s ním táhlo vždycky.--- Mysleli jsme si, že z toho vyroste, 
ale nevypadá to zatím a to jsme si ho brali jenom tak, že se jedná o vývojově opožděné dítě.--- Ale 
tam je asi i genetická zátěž, matka měla také jenom zvláštní školu a byla asi taky impulzivnější. Tak 
opravdu výchova není všemocná.--- Bohužel jsme v 1. třídě natrefili na akorátní paní učitelku a 
hodně jsme bojovali.--- Když ho uviděla poprvé, tak mi říkala: Ten je ale živej. A tak jsem si 
v duchu říkala: No vy byste byla radši, paní učitelko, kdyby byl mrtvej…(smích).--- Bohužel, ona to 
tak nesla, že je to narušitel její školní výuky a rozbíjí jí kolektiv. Skutečně on vyžadoval individuální 
péči, kterou mu nedokázala poskytnout. Ve 3. třídě dostal učitelku, která byla speciální pedagožka, 
mladší, a bylo to úžasné. Třetí třída je těžká, ale ona si ho posadila bokem ve třídě. Když viděla, že 
už Pepa nemůže, nechala ho i proběhnout na záchod a snažila se pro něj udělat to nejlepší.---
Nakonec se u Pepy tak v 16, 17 letech--- hodně i jeho chování zhoršilo. Byl hodně impulzivní, 
agresivní, začali jsme chodit ke klinické psycholožce a potom začal brát léky.--- Problém je i        
ve volbě povolání. My jsme mu už říkali, že možná bude muset žít někde v chráněném bydlení. On 
nepotřebuje, aby se o něho někdo staral, ale aby byla nějaká ochrana z vrchu.“ (Slávka, 09-10)

Třetí pěstounka, Květa, má jedno ze dvou dětí mentálně postižené. Sama nepřikládá 

takovou váhu mentálnímu postižení. Jako podstatné vidí spíše závažné psychiatrické

obtíže dítěte. Psychiatrická onemocnění mají  nejzásadnější vliv na všechny členy rodiny. 

Způsobují naprostou vyčerpanost pěstounů, ovlivňují celkové fungování rodiny a projevují 
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se i ve vztazích dítěte se spolužáky ve škole. Květa hodnotí péči o takové dítě  jako 

náročnou bez budoucnosti a východiska. Dítě nemůže pobývat normálně v rodině a bývá 

často hospitalizováno v psychiatrické léčebně. Jde právě o jedno z dětí, které bylo            

při umístění do pěstounské rodiny, pokládáno za zdravé. 

„Vzhledem k tomu, že Pavla je dítě s psychiatrickými problémy, tak tam žádný efekt není, to je běs 
a hrůza & a to ani nepřeháním.---Pavla, to bude dítě na ústav. (-)“ (Květa, 08)

Psychiatrické obtíže dítěte, které jsou enormně náročné, popisuje také pěstounka Lea.     

Na základní škole bylo dítě integrováno s individuálním vzdělávacím plánem (IVP). Jeho 

zdravotní stav a chování jsou ve škole nezvladatelné, chlapec je výbušný, agresivní.  

„Soudkyně apelovala, aby měl asistenta ve škole. Pan ředitel řekl, že odmítá asistenta, že ho 
nebude platit za někoho, kdo je pořád nemocný. Já to chápu, ale on nemůže za to, že je nemocný.---
Jednou tam byla asistentka, která měla na starosti holčičku, která odjela do lázní a oni se rozhodli, 
že ji dají Cyrdovi. Na měsíc. No špičkový!“ (Lea, 07)

11.2.2.2. Psychosociální handicapy

Náhradní rodiče vypovídají o větší emoční nestabilitě dětí, která se projevovala nejvíce   

po jejich příchodu z ústavní výchovy nebo v období zátěže, kterou dítě prožívá v rodině i 

ve škole. Objevují se afekty, agresivní reakce, slovní napadání, sklon k sebeubližování 

nebo výhrůžkám apod. Děti nepřiměřeně reagovaly na fyzický kontakt, buď jej odmítaly 

(Maruška) nebo dosud odmítají (Adéla). Jiné děti fyzický kontakt naopak nadměrně 

vyžadovaly (Honza, Kuba, Patrik).  

„Je dost uzavřená, v naší rodině je dost na kraji. V životě by mi nedala pusu nebo jí nesmím dát 
pusu já…Žádný fyzický kontakt. Psychoterapeutka mi poradila jen ji vzít kolem ramen, když ji třeba 
chválím. Adéla je v tomto zvláštní.--- Nikdy se se mnou nemazlila (z). Samozřejmě jsem se snažila, 
ale nebylo to takovéto mazlení…“ (Irena, 06)

„Kuba chce fyzický kontakt a dětem to bylo nepříjemné.“ (Monika, 01)

Rodiče nebývají na nestandardní chování dítěte připraveni. Považují je za zatěžující         

pro rodinu i pro učitele. Zkušenosti, jak si s dítětem poradit, jak na něj vhodně reagovat, 

získávají postupně, především při výchově více dětí, v kontaktu s odborníky nebo dalšími 

náhradními rodiči. Ve třech rodinách (celkem u 11 dětí) ale rodiče žádné podobné 

problémy nezaznamenali. 

„Měl afekty před učitelkami, že jim skočí z okna nebo že se probodne štětcem, pořád se píchal      
do břicha štětcem.“ (Ivana, 29)

„Objevila se u něj kolem 14 let  agresivita.  Má výbuchy vzteku. Rozbil stůl v pokoji nebo zničil  a 
vyrval obložky u futer dveří…No, bojím se. Pak brečel, že je mu to líto.“ (Monika, 05)
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„Bylo to náročný. I pro ty učitele, protože někdy z něho byli úplně hotoví. My jsme se třeba pak 
dověděli, že když byl v afektu, protože doma si to nikdy nedovolil, tak tam používal slova a řval     
na děti: Ty debile, ty čůráku, na učitelky, že je blbá a že je kráva. A já, když jsem tam přišla, tak se 
ptám: Náš Patrik, kterej, když na něho někdo houkne, je úplně roztřepanej a bojí se úplně všeho? 
Náš Patrik byl agresivní? Já jsem jim to nechtěla věřit. Až když mi to potvrdila paní, která tam 
pracuje, že tam byla u toho, když si ho kluci dobírali a on začal být agresivní, slovně agresivní. 
Pak už to začal dělat i jinde.“ (Ivana, 44) 

„V noci jsem plakala…(z) jak se trápí ten kluk, že mu nedokážu pomoci, ta moje bezmoc…“ (Lea, 
27)

„Holky k nám přišly ve stavu, kdy ta větší naprosto nenáviděla tu menší, ta na ni nesměla ani 
promluvit. Jen se na ní podívala: Co na mě čumíš!!! (škaredě, odsekne).--- No to byla další věc, že 
nikdo nesměl na její postel. Nikdo! Za to byla schopná mlátit. Ani děcka, jakmile si malý holky 
sedly na její postel, nebo její židli, tak je střískala, okamžitě šla do agresivity. To bylo po čase, kdy 
jsem mohla, pokud byla hodně unavená--- zrovna být u ní. Ne na ni sáhnout, to ne! Ale kdy mě tam 
snesla. Postupně to bylo tak, že pak už chtěla mazlit, a už to bylo takový jiný. Začalo se to lámat. 
Ten začátek, ten byl takový, že jsme nevěděli, co s ní.“(Ivana 30/35)

Dítě neumí použít základní dovednosti, v sociálním kontaktu nemá vytvořené běžné 

stereotypy jednání a nedokáže je aplikovat a modifikovat v různých sociálních situacích. 

Rodiče jsou nuceni opakovaně a soustavně vysvětlovat a učit dítě již známé věci, pravidla, 

řešení situací, což je hodnoceno jako vysilující. V tomto případě se nejedná jen o děti, 

které mají snížené rozumové schopnosti. Náhradní rodiče tak následně očekávají, že si dítě 

nebude vědět rady, ačkoli se mu v rodině předkládá stále stejný model chování nebo 

rozhodování atd. Mají pocit, že dítě je nezkušené a nemohou se spolehnout na jeho reakce. 

V podstatě tak dítěti nedůvěřují. 

„…Mně to ani nevadí, kdyby měla čtyřky, ona je ale nemá, má dvojky trojky, mně vadí po té 
praktické stránce, tam u ní třeba chybí,--- taková ta schopnost nápodoby.--- To bylo i u toho Pepy. 
Děti se učí tím, že si získají vztah k osobě a mají tendenci ji napodobovat a to tam u ní chybí a 
nenastalo to tam. Já jí musím plno věcí odříkat, vysvětlit opakovaně, protože ona to zapomene. 
Jakoby žila trochu mimo náš svět, někdy mi připadne. Právě ta porucha pozornosti se nám promítá 
do běžných věcí, že ona je trochu mimo, když se něco říká, o něčem se mluví.--- Ale mám z ní 
obavy, že z některých věcí nevyroste, že jí člověk musí vše naučit, nemá je dané přirozeně. Učí se to 
stále, i když je starší.“  (Slávka, 16-17)

Zpravidla se spolužáci dítěte dozvědí nebo jim to přímo dítě poví, že vyrůstá v náhradní 

rodině. Děti se pak setkávaly s různými reakcemi od spolužáků, s posměchem a 

s nadávkami, že jsou z dětského domova. Nikoli však z náhradní rodiny. Umístění         

do náhradní rodiny je ostatními dětmi ve škole chápáno jako důsledek předchozího umístní 

v ústavu. Ne samo o sobě. Dětem z náhradních rodin jsou podobné reakce nepříjemné a 

mohou reagovat až nepřiměřeně.

„On tam chytil holku pod krk, jenom proto, že mu holka řekla, ať se vrátí do děcáku.“ (Lea, 31)
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„Oni dost berou a říkají: My jsme z děcáku.--- Pořád to tak berou a cítí to tak, že se na ně dívají 
děcka, jako že jsou z děcáku. (´) Že to vědí ti kamarádi. 
Proč to vůbec říkáte? Vždyť odmalička jste tady, od miminek, tak já nevím. Teď už míň, ale dřív to 
dost těžce  nesli…Občas to prohodili, že jsou děcákoví.“ (Irena, 24)

U dětí se objevují obranné mechanismy, které jsem nazvala „děcákování“. Dítě se 

odvolává na svůj předchozí život v ústavu a používá je v případě, že se cítí bezradné, chce 

se bránit a neví si rady. Být z děcáku se pak stává zdůvodněním nebo omluvou 

předchozího chování. 

„On to tak možná nepociťoval, že je z pěstounské rodiny nebo že je přijatý. To asi necítil,  ale že 
jednou nebo dvakrát udělal nějakou lumpárnu, protože je hyperaktivní a má poruchy, tak spíš 
z toho důvodu potom už se na něj takto koukají. Říkám Péťo, párkrát zalžeš a párkrát někoho 
zklameš, pak nebudeš mít důvěru a pak se nediv, že tě budou obviňovat.--- Někdy to omlouvá a 
říká: Však já bych takový nebyl, ale já jsem z děcáku. (´) Já jsem říkala: Z děcáku je plno dětí a 
nemusejí to dělat, to nedělají všechny děti z děcáku. Já nevím, když to uděláš, tak je to špatný. On si 
to u sebe chce nějak omluvit.“ (Květa, 04)

Nejvíce handicapů ze všech dětí se objevuje u Cyrila. Chlapce, který přišel do pěstounské 

rodiny až ve věku 9 let. Již v ústavu se u něj projevovaly poruchy chování a vychovatelky 

z dětského domova varovaly pěstounku, aby jim chlapce za několik let nevracela. Chlapec 

má diagnostikovánu posttraumatickou stresovou poruchu s obsahem traumat prožitých     

ve škole, dále smíšenou poruchu chování a emocí. Navíc je léčen s onemocněním srdce, 

astmatem a obezitou. Ve škole byl úzkostný, reagoval nepřiměřeně. Sám se stal obětí 

šikany, když jej zbili spolužáci. Od té doby měl strach chodit do školy. Došlo                     

k jeho hospitalizaci na psychiatrii. Uvádím podrobněji, jak se dítě projevovalo doma i       

ve škole. Je zřejmá výrazná citová deprivace, na kterou ale nebyla pěstounka v nejmenším 

připravena. Zde chybělo poučení od předchozích vychovatelů a průběžná práce 

s psychologem, psychiatrem a učiteli ihned po příchodu dítěte  do náhradní rodiny. 

„…viděla jsem, že bouchá hlavou o zeď.--- Ptám se: Co to děláš? Říkám si ježišmarjá, co se to 
děje?--- Vzala jsem polštář, dala jsem mu ho a řekla jsem: A teď můžeš pokračovat. Já nechci, aby 
sis rozbil hlavu.--- A pak jsem zjistila, že se houpe na posteli, ruce sepjatý. Pro mne to byl šok. Já 
jsem nevěděla, co to je a co to znamená. Ale dělají to děti z děcáku. On taky slintal.--- Hodně 
slintal a takový třepy měl a divně chodil. On bude určitě invalidní, říkala jsem si, špatně chodí. Pak 
jsem se ho ptala, proč se houpe, jestli se můžu zeptat a on mi řekla: Mě to uklidňuje.--- On to dělal 
i v noci, když jsem ho sledovala. Tak jsem byla překvapená, ale rozhodla jsem se, že ho v tom budu 
podporovat. Třeba když byl malej, tak jsem si k němu šla odpoledne lehnout, začala jsem se houpat 
a on se pak usmál a říkal: Maminko, tobě to opravdu nevadí? Ne. Když ti to dělá dobře, pokračuj. 
A přestalo to, když věděl, že má doma jistotu, rodinné zázemí, klid, má zábavu, dostatek lásky, když 
se zabavil, unavil, spal. Ale když se něco dělo se školou, to bylo furt. Bouchání hlavou, houpání, 
slintání, třes rukou, nikdy nenalil přesně do skleničky, to dělá doteď.--- Jo a ještě měl fobii ze tmy. 
Omylem jsme zhasli v obýváku a on začal řvát. (´) Ale to nebylo ani brečení, to byly šílený skřeky.--
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- Já jsem přišla, on byl úplně bílej, ty strašidelný oči upíří…(z)…to bylo hrozný, v životě jsem to 
neviděla. (-) --- Tak jsem ho rychle objala a čekala jsem, až se uklidní.“ (Lea, 11-12)
---
„Cyril byl v tělocvičně a čekal, než se ostatní převlíknou.--- Pak tam přišel učitel a Cyrda vzal 
hokejku a začal hrát a čekal, než se převlíknou. Učitel přišel a začal na něho hrozně řvát. A já vím, 
že Cyrda reaguje nepřiměřeně, když někdo řve. On to nesnáší z toho dětského domova. A on         
na něho: Tak na mě nemusíte křičet! A učitel: Polož tu hokejku!(´) Tak on mu chytil tu hokejku, 
protože Cyrda ji nechtěl položit a už ten tlak byl, a tak se prali o tu hokejku a Cyrda praštil toho 
učitele silou a začal nadávat sprostý slova: Ten čůrák!“(Lea, 03)

11.2.2.3. Být Romem jako handicap

Polovina rodin vychovává romské děti. Jde o Pavla, Bělu, Ivanu, Slávku a Irenu, která má 

děvče vietnamsko-romské. Celkově byl počet romských či poloromských dětí (jeden 

z rodičů je Rom) vyšší než dětí neromských (15 : 11). Romství, jak jej rodiče nazývají, 

považují ve škole za handicap. Projevuje se ve vztahu se spolužáky. Ti reagují především 

zpočátku negativně a romským dětem nadávají. Když rodiče o dětech vyprávěli, uváděli 

romský původ jako jednu z hlavních charakteristik dítěte. S negativními reakcemi se        

ve škole setkávají i ze strany učitelů.  Především pak u těch dětí, na kterých je jejich 

romství, z pohledu rodičů tedy tmavá pleť, vidět. Na děti jsou častěji sváděny krádeže a 

jiné problémy, které se ve společnosti běžně očekávají od Romů. Ve škole je první pohled      

na takové dítě zaměřen spíše na jeho etnický původ než na osobnost dítěte. 

„Konkrétně Saša míval konflikty se spolužáky, takže paní učitelka dala spíš za pravdu chlapci, 
který  byl modrooký blonďák.
(A:) Sváděli na něj třeba krádeže?
Spíš lumpárny, že se vyprovokovala rvačka, že Saša je impulsivní a učitelka vstoupila do třídy, když
už se rvali, a nezjišťovala, jak problém vznikl.“ (Slávka, 02)

„Jitka občas přišla domů a brečela, že jí nadávají černá hubo. Snažíme se jí to vysvětlit, říkáme: 
Kdyby ti někdo ubližoval, tak to řekni a my pak zakročíme. Znevýhodnění je, že je Jitka Romka. 
Když se něco stane ve škole, tak se to vždycky v první chvíli svádí na ni, takhle to aspoň říká. Já si 
myslím, že  není tak znevýhodněná, jako kdyby byla v romské rodině. Myslím, že škola přihlíží, že je 
u nás.  Že to berou docela dobře.“ (Pavel, 06)  

Pozitivní pohled ze strany učitelů získávají takové romské děti, které jsou zdatné 

v sociálních interakcích.  V hodnocení dětí ve škole pomáhá, pokud jsou příjemné nebo 

úspěšné. 

„Já si myslím, že to měl mnohem jednodušší než jiné děti, které třeba nejsou tak talentované. Byl 
vždycky chytrej a hned si všechno pamatoval. Vím, že učitelkám pomáhal a i ony si ho rády braly 
do kabinetu na výpomoc, protože nikdy neodmítl. Nosil jim mapy a pomůcky. I s ostatními kluky, 
nebyl jedinej. Mile se usmíval, byl dost oblíbenej. Velkou úlohu v tom ale určitě sehrála jeho 
inteligence. On uměl nazpaměť všechny zvířata a věděl o nich z filmů a knížek všechno. Co toho 
věděl o kosatkách!“ (Běla, 03) 
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Pokud je romské dítě v prostředí školy považováno za problémové, a to z jakéhokoli 

důvodu, jeho handicap se tím posiluje. Zdá se, že se na romské dítě ve škole i v jiném 

sekundárním prostředí hledí optikou trojího vidění. Náhradní rodiče jsou přesvědčeni, že 

ve škole vidí učitelé a spolužáci dítě nejprve jako Roma. Potom objevují dítě s nějakým 

omezením, diagnózou nebo poruchou a teprve pak dítě z dětského domova, které dnes žije 

v náhradní rodině. Rodičovský pohled na dítě se zdá být přesně opačný.  Prvotní jsou 

vztahy v rodině a blízký vztah s dítětem. Náhradní rodiče vidí „své dítě“. Teprve potom 

v něm vidí dítě s případným postižením nebo dítě romské. Jejich tvořící se rodičovství 

může být skrze neustálé připomínání a poukazování na romský původ dítěte okolím 

ohrožováno. Skrze pohled okolí na dítě hodnotí rodiče sami sebe. Obávají se proto, jak 

bude dítě přijato ve škole. Snaží se pak dítě ukázat v co nejlepším světle, dítě spíše 

ochraňují. Romský handicap však nemají možnost ve škole jakkoli ovlivnit. Zůstává tedy 

na rodině, jak dětem vysvětlí jejich původ a jak se s romskou otázkou vyrovnávají doma. 

„Starší spolužáci mu uřezali uši u tašky a jednu dobu mu nadávali do cigošů. Byl jedinej Cikán     
ve škole, proto tomu ani učitelé nechtěli věřit. To ale ředitel tenkrát zakročil. Volal nám domů, 
abychom si pro Honzu přišli. Pak už se ve škole nic neobjevilo. To nastalo až na střední škole, když 
začal chodit na praxe a oni ho tam nechtěli. Prý by odpuzoval zákazníky! Pak si ho tam ale 
nechávali, protože zjistili, že jako jeden z mála chodí docela pravidelně na praxe. Ostatní děcka    
na to kašlaly.“ (Běla, 04)

„…k nám přicházely děti romské, na kterých to nebylo na první pohled vidět. A to hraje velkou roli. 
Prostě to podsouvání okolí, že to dítě někam zařadí. My jsme toto teď řešili,  když k nám měly přijít 
nové děti.--- …bála jsme se přijmout čistě romské dítě. Mně osobně by to nedělalo problém jak 
uvnitř, tak ve vztahu k okolí, ale děti říkaly: Mami, my chceme, aby k nám přišlo takové dítě, jako 
jsme my. Bály se reakce spolužáků, kdyby měly ve škole mezi sebou čistého Roma, jak by na ně 
reagovali.--- Ale i tak jsem se vždy snažila je určitým způsobem chránit.“ (Slávka, 14)

„Někdy se stalo, že se jí spolužáci posmívali, i Jolaně, a přitom na to nevypadá, Cikáni a tak. Ale 
nikdy jsme to neřešili ve škole, jen doma. Já dětem říkám, když se jim někdo posmívá: Víte co, 
kdybys nosil brýle, tak by se ti taky posmívali. To jsou zakomplexované děti, které mají potřebu se 
někomu posmívat. Musí se s tím nějak vyrovnat. A naučit se s tím žít. To jinak nejde.“ (Slávka, 
15/17)

V rodinách se o romském původu dětí hovoří. Stává se součástí charakteristiky nejenom 

konkrétního dítěte ale celé rodiny. Liší se ale mírou otevřenosti vůči romství jako 

takovému. Otevřený postoj se vyznačuje tím, že tematika je v rodině běžná, romský původ 

dítěte se zachovává, někdy posiluje, nejsou patrny předsudky vůči Romům. Hledají se 

kladné romské vzory. Například Ivana jezdí s rodinou na akce pro náhradní rodiny 

s romskými dětmi a má zájem na vytvoření pozitivního obrazu Romů a jejich kladného 
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vztahu k nim. Také rodina Pavla chápe romský původ dítěte jako zřejmou součást jeho 

osobní identity. Oproti tomu Běla se se synem o tomto nebaví, sdělila mu to několikrát, 

s tím, že syn to chápe a nemá zájem se o tom bavit. Tím to považuje za jasné a ponechává 

na dítěti, jak se k tomu postaví. Slávka prvnímu synovi sdělovala, že pochází z Indie. 

V posilování romství u dětí a důrazu na jejich původ nevidí žádný smysl. V zásadě 

nechává vybrat dětem, jak chtějí sami sebe vidět. Navíc děti jsou jen z části Romové. 

V případě Ley je poloromský původ dítěte zastíněn mnohačetnými dalšími handicapy, 

navíc na chlapci není jeho původ viditelný. 

Postoje osvojitelů a pěstounů k romství jsou značně variabilní, ne každý náhradní rodič má 

od začátku vytvořenu zřejmou strategii, jak se s touto otázkou bude v průběhu výchovy 

vyrovnávat. Prakticky se to učí tzv. za pochodu, s tím jak přicházejí problémy. Předsudky 

vůči Romům budou pravděpodobně existovat v širokém okolí náhradních rodin. 

V některých rodinách ale působí i uvnitř, ze strany náhradních rodičů. Část z nich se 

s touto otázkou vyrovnává, jiní ji nepřijímají a nejsou vůči ní otevření. 

Celkově lze shrnout, že rodiče považují za závažné a ve škole za znevýhodňující všechny 

handicapy, o kterých byla řeč, čili zdravotní, psychosociální a handicap vyplývající 

z romského původu dítěte. Z těchto handicapů odvozují následné problémy dítěte ve škole. 

11.2.3. Chování dítěte 

Závažná situace je řešena náhradními rodiči v případě, že se u dítěte projeví poruchy 

chování. Jedná se především o krádeže, lhaní nebo ubližování druhým dětem. Poruchy 

chování se u většiny dětí začínají objevovat v období puberty. Jinou skupinou dětí, která 

vykazuje problémové chování, jsou děti s ADHD, tedy se specifickými poruchami 

chování. Poruchy chování jsou rodiči hodnoceny jako nejzávažnější výchovné přestupky. 

Pokud se objeví, rodiče je prožívají bolestně. Cílem výchovy náhradních rodičů je 

vychovat slušného člověka. Kvalitu rodičovství odvozují od toho, jak dítě vychovali, čili 

jak se dítě projevuje a chová k druhým lidem ve společnosti a doma. Způsob chování a 

jednání dítěte, které nesplňuje nebo překračuje společenské normy, je hodnocen rodiči 

negativně. Když nastanou problémy, mají strach z odsouzení okolím. 

V případě krádeží se obávají, aby se o tom nikdo nedověděl, ani okolí ani sociální odbor. 

Mají strach, aby dítě nekradlo ve škole, v obchodě nebo aby krádeže neřešila policie. 

V případě soustavných krádeží, které se začaly objevovat u třech dětí – Pepy, Honzy a 
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Týny - museli rodiče, v tomto případě dvě osvojitelky a pěstounka, vyvinout důmyslné 

bezpečnostní a organizační mechanismy v domácnosti, které mají zabránit dalším 

krádežím. Jsou však značným omezením svobody všech členů rodiny, především 

náhradních matek, které působí jako policistky ve vlastním domě. Krádeže dětí by se daly 

charakterizovat jako domácí. Děti kradly doma. Ukradené peníze využívaly na nákup 

cigaret, značkového oblečení, kupovaly dárky pro spolužáky. Pravděpodobně si je tím 

předcházely a chtěly se zavděčit.  

„Ona strašně touží po značkových věcech, takže to zlato víceméně ukradla, to řekla té etopedce, 
protože si nakoupila adidas mikiny, a já  říkám: Odkud to máš, to neznám? To jsem si půjčila        
od kamarádky a různý techtle-mechtle, machinace s tím, takže …čachrování. Hhm, značkový (věci), 
to ji láká, strašně. Proto muž řekl, že nebude do toho obchoďáku chodit.--- Báli jsme se, aby tam 
něco nečmajzla, aby ji potom policajti nepřivezli. Ne, mamko, to já bych v životě! To já jenom 
doma, to já si nikde jinde nedovolím. Tak to tvrdí alespoň… 
--- Týna nám telefonuje strašně z pevné linky, to chodí sumy, to je další problém.--- Zamykám 
mobil do ložnice, když odcházím, musí být bezpečnostní opatření, jinak… je to těžký.
(A:) Musíš si schovávat peněženku?
Přesně tak, do trezoru, to si hlídám. Mužovi jsem ji včera  vyndala z bundy a říkám: Zamykám ti to 
do trezoru. Protože je to týden, měl 400 korun na televizi v ložnici.--- Týna ráno jde a jednu stovku 
čmajzne. Tak řádil jako tajfun. Ona přijde ze školy a on natvrdo na ni: Kde máš tu dvoustovku? 
Jestli tady nebude do deseti minut na stole, tak volám sociálku a jdeš do pasťáku. Tak přinesla 130 
korun, že je dlužila kamarádce. Tak aspoň takto to z ní vymůžu v poslední době. Ale musíme to 
hlídat jako ostříži, protože ona si nemůže pomoci.--- Když odcházím, zamykám trezor.--- Je to 
lákadlo. Nemůžu ji už nechávat samotnou doma. Ložnici zamykám a i telefon. Jo mamko, klidně to
udělej, ona je s tím svolná! Bohužel Týno,  promiň, ale já ti nevěřím, protože ona mi taky řekla, že 
ve lhaní je  jednička, ona to s námi umí, takže to taky ve slabé chvilce přiznala…ona se ze všeho 
vykecá…“ (Irena, 16-18)

„To bylo, myslím, v osmé třídě. Začal strašně kouřit. Já kouření nemám ráda, nesnáším ho,(´) tak  
když jsem to zjistila, ječela jsem jako siréna. Slíbil mi, že přestane, ale nepřestal. Přesně naopak. 
Přestala jsem mu dávat kapesný, protože všechno utratil za cigarety. Jenomže on mi začal doma 
krást. Já jsem tomu ze začátku nevěřila a pořád jsem si říkala: Mně snad chybí dvě stovky 
v peněžence, ale to jsem asi už utratila nebo přišel muž a říkal: Mně se snad ztratily peníze a já mu 
ještě povídám: Prosím tě, jak by se ti mohly ztratit! Dělal to dost šikovně. Dlouho jsme to nezjistili. 
Až když jsem přišla o všechny šperky. To bylo strašný. Nikdy se mi nepřiznal…(-)…Ukradený věci 
jsem sháněla po bazarech a vykupovala je zpátky. Začala jsem si všechno zamykat. Chodím doma 
s ledvinkou u pasu, kde mám mobil, všechny klíče a peníze. Nesmí k nám do ložnice. Manžel mi 
ještě řekl a to mě mrzelo: No vidíš, to jsou ty plody tvojí výchovy…Říkala jsem mu, aby si 
schovával peněženku, ale vysmál se mi: Proč bych to dělal? Nikdy jsem to nedělal, tak to dělat 
nebudu, to se musí naučit.“(Běla, 10) 

„V 5. třídě začaly krádeže u Pepy, & on byl jediné dítě, u kterého jsme to řešili. My jsme ani 
nevěděli, že se nám začaly ztrácet peníze, pak jsme to zjistili, šla jsem za panem ředitelem, protože 
nám Pepa tvrdil, že ho někdo šikanuje a že spolužák mu slíbil, že ho bude za úplatu chránit, tak 
proto nám peníze sebral. Pak jsme se od pana ředitele dověděli, že ten chlapec je stejně malý jako 
náš Pepa a že Pepa není jediný. Bylo tam pár takových vykutálenců, kteří chtěli z dětí vytáhnout 
peníze. Potom jsme hodně spolupracovali se školou, třeba v tom, že když paní učitelka objevila, že 
ve třídě mají všechny děti lízátko, že jim je asi někdo koupil. To si právě Pepa takto kupoval 
kamarády a kupoval jim cukrovinky, tak  jsme spolupracovali. A Pepa zase na druhou stranu ví, že 
když je pod kontrolou, on věděl, že komunikace mezi námi a  školou probíhá, tak si tolik nedovolí. 
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Výchovně nenáročné děti mají v sobě mravní zákon. Tím jak rostou, řeknou si, nebudu to dělat, 
protože se to nemá. Ale Pepa to v sobě nemá…“ (Slávka, 08)  

Náhradní rodiče vidí velký problém v tom, jakého přijetí se dostane ve škole dítěti              

s ADHD. Dítě je považováno za obtížné, problémové, u některých se projevila agresivita 

nebo hrubost. Podle rodičů si učitelé neví s dítětem rady. Děti si obtížně hledají kamarády, 

při vyučování vyrušují, potřebují pracovat v kratších úsecích a pozitivně motivovat. 

Vyžadují osobní přístup, kterého se jim nemusí dostávat. 

„Petr si udělá problémy, protože on těžko zvládá emoce a někdy vyletí. Odmalička bylo na něm 
vidět, že je to v něm, že je takovej hrubší. Třeba když se mu kamarádi posmívali a pokoušeli ho, tak 
jim jednu napálil. A někdy nepřiměřeně. Když se rozčílil, použil i slov nepřiměřeně. Taky to jsme 
řešili. Je i hrubší slovně. No doma, ví že se mi to nelíbí,  s tím jsou problémy.--- Ví, že nám to vadí, 
ale běžně ve škole ten slovník má. Když jezdili na tábory, tak děti si psaly, co se komu na kom líbí a 
nelíbí, tak většinou Petr tam měl: Jseš dobrej kluk, dobrej kamarád, ale hroznej sprosťák. Takže i 
ty děti říkají, že už to je moc.“ (Květa, 05)

„Mně udělá největší radost, když nebyly ve škole žádný problémy. Kuba nedostal poznámku, že 
nemá úkol nebo že mluví sprostě při vyučování. Když byl nezvladatelný, poslali ho do ředitelny. 
Nemohl pak jít ven na pěstitelské práce, to byl trest. Přivedou ho do 9. třídy. Co tady dělá? Křičí 
děti ve třídě. 
--- Rodiče si stěžovali, že mají děti modřiny, že je Kuba mlátí. Učitelka spravedlivě zjišťovala, že 
problém není jen na něm. Stále jsem mu to vysvětlovala, že podrážet nohy se nemá. Byl nám 
přidělen výchovný poradce přes problémy žáků, problémy byly. Nám ale ve škole nikdy nedali 
najevo, že máme odejít.“ (Monika, 03-05)

Rodiče očekávají od učitelů pomoc, podporu a shovívavost při hodnocení chování dítěte, 

dítě omlouvají. Rodiče vložili do dítěte značné výchovné investice, které se v případě 

problémového chování nevracejí. Nemají tak pocit reciprocity, neboť své vlastní 

rodičovské kvality odvozují od hodnocení dítěte. Cítí se ohroženi a nepochopeni právě 

proto, že vztah k dítěti je založen na blízkém emociálním základě. Rodiče se snaží přijímat 

dítě i s jeho handicapy, možnostmi a konkrétním chováním. To samé očekávají od svého 

okolí. Doufají, že se chování dítěte upraví a stabilizuje. 

„…On byl chvilku v soukromé škole, ale ředitelka se rozčílila, že město odmítlo přispět nějakou 
dotací.--- A najděte si jinou školu.--- Já na to nemám nervy, prostě si ho dejte někam pryč. (´) Tak 
to je teda síla! (´) On dokonce seděl u ředitelky naproti v kanceláři sám a učitelé mu tam nosili 
úkoly.---  Ona ho tam nechala dusit, abysme ho už konečně sebrali.“ (Lea, 8-9)

11.2.4. Adaptační schopnosti a možnosti dítěte 

Škola představuje pro dítě nové prostředí, ve kterém se musí adaptovat. Potřebuje čas       

na seznámení se s novou rolí žáka, pochopit své postavení a přizpůsobit se požadavkům 
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školy. Adaptační možnosti dítěte souvisí s mírou požadavků školy a rodičů na dítě, 

skutečnými schopnostmi dítěte, jeho mentální úrovní, aktuálním fyzickým a psychickým 

stavem, ale i předchozím procesem socializace.  

11.2.4.1. Nadměrné požadavky školy

Nadměrné požadavky školy, které dítě není schopné zvládnout, jsou pro něj zatěžující. 

Dítě reaguje nepřiměřeně, většinou afektivně. Odolnost vůči zátěži je u dítěte nízká.      

Než se zjistí, jaké schopnosti dítě má, rodiče chápou situaci jako přetěžování dítěte. Dítě 

nestačí plnit úlohy v hodinách, školní práci si přináší domů. Rodiče se snaží zpočátku 

požadavkům školy přizpůsobit, akceptují nároky školy, třeba i několik let. Dochází 

k suplování školy v domácím prostředí.

„Zkusili jsme to na základce s asistentkou, asi dva měsíce, ke konci už to bylo tak, že nám volala 
paní učitelka. Měl dobrou učitelku, byla vyzkoušená, učila naše děti, fajn ženská. Věděla, do čeho 
jde, souhlasila s tím, ale prostě se to nedalo. Kamil byl ve velkým kolektivu, dnes už víme, že není 
schopen pracovat ve velkým kolektivu dětí. Ono ho to rozhodí, on se potom buď předvádí nebo jde 
do afektu. Nezvládal to učivo.--- Se čtením a psaním se vůbec nechytal ani s tou asistentkou. A 
postupně likvidoval asistentku, učitelku i děti. Měl ve škole hrozné hysterické záchvaty. Já jsem 
třeba nakupovala v obchodě a oni nám volali ze školy, ať si pro něj přijedeme. Že si s ním neví 
rady, válí se po zemi, rozhazuje jim věci, a ona potřebuje učit další děti, neví, co s tím a je to prostě 
neúnosný. Pochopili jsme, že na základce to opravdu nepůjde, tak se přendal na specku, kde má 
paní učitelku, která je skvělá, ale velice náročná. Tu měl v 1. i v 2. třídě, takže afekty byly             
na denním pořádku. Rozházené věci, mraky domácích úkolů---…nikdy nekončící domácí úkoly, 
v tomto případě na nic, protože učitelka nedokázala pochopit, že on to prostě nedá.“ (Ivana, 24)

„… když pod domácí úlohou bylo napsáno - Načmáráno, přepiš, tak jsem jí říkala: Paní učitelko, 
já jsem ho ale za toto pochválila, že se mu to povedlo.(´) Já vím, že na víc nemá, tak  kdybyste ho 
občas pochválila, tak on bude s vámi úplně jinak komunikovat. První třída dopadla tak, že ona ho 
nedokázala zaujmout, on jako dítě nevydržel celou hodinou pozornost. Přišel domů s prázdnýma 
sešitama a my jsme sedli a všechno jsme dělali doma. Tím, že jsem se mu intenzivně věnovala, 
chválila ho, motivovala, tak to--- nakonec krásně zvládnul.“ (Slávka, 06)

Pokud začne intervence školních povinností zasahovat vztahy v rodině, dávají rodiče 

přednost dítěti a jeho potřebám a sami snižují požadavky školy, hledají jiné způsoby učení, 

které by dítěti individuálně vyhovovaly. Mezníkem je pak neúnosně náročná situace 

v rodině, kdy škola a její požadavky začínají měnit domácí režim a klima rodiny. Rodiče 

řeší nejprve rodinné problémy vztahové a chování dítěte, teprve potom problémy     

ve škole. Nelze se učit s dítětem, motivovat dítě k učení, pokud rodiče sledují a prožívají 

emoční reakce dítěte a reagují na jeho labilitu. Jako primární řeší rodiče konkrétní 

problémy u dítěte, které se projevují doma, jeho reakce, impulsivní chování, agrese atd. 

Plnění školních povinností je pak odsouváno na druhé místo.
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„No tady na specce to chvíli trvalo, oni měli na začátku tendenci, že ho naučí víc, než je schopnej, 
on klame tělem, odkejve, že všemu rozumí, takže působí, že na tom není inteligenčně tak, jak na tom 
ve skutečnosti je. Takže měli tendenci ho doučováním a takovýma věcma hnát kupředu, což byla 
pro něj psychická zátěž---  Pak jim to došlo, že to tak nepůjde, že musej zvolnit.
Začal stávkovat, protože co nestihl ve škole, dostal domů. Plus domácí úkol, že jo.(´) Takže on 
potom přišel na nervy z matiky ze školy, a ještě jsme--- další dvě hodiny trávili nad domácím 
úkolem. A to beru čistej čas, ne s přestávkou, tak to bylo celý odpoledne. Říkám ten kluk to nemůže 
vydržet nehledě na to, co z toho života má, když je to jenom o škole a o učení? Vztah mezi náma šel          
do háje, protože jsme ti, co ho buzerujou, aby pracoval, takže potom jsme začali psát paní učitelce 
vzkazy: Neměl sílu dodělat domácí úkol. Doděláme jindy. Vypočítali jsme polovinu, víc už to nešlo. 
A už jsme říkali, že kašlem na to, buďto ho zlikvidujeme anebo začne stávkovat. A začal stávkovat.--
- Měl lišeje, strupy, byl podrážděněj, i na ostatní děcka byl podrážděněj, úzkostnej, na záchod si 
nedoběhl, takže se každou chvíli počůral,  i v noci třeba. On to teda měl od tý doby, co u nás byl. 
Tam se to hodně projevovalo, když byl ve stresu, tak se počůral nebo … (z) pokakal.“ (Ivana, 2-3) 

„Ale jinak hodně času jsme strávili u učení. I s brekem, než jsme splnili všechny úkoly, protože 
Petr  neměl ještě úlevy. Tak to bylo náročný.“ (Květa, 04)

11.2.4.2. Adaptace dítěte v prostředí školy

Přetěžovaní školní prací nastává také v případě, kdy dítě přichází do náhradní rodiny         

ve školním věku. Dochází k aktuálním změnám v životě dítěte, lze mluvit o ekologickém 

přechodu.  Dítě prožívá krizi z životních změn. S přechodem do rodiny mění své původní 

životní prostředí, svůj domov, svou školu, spolužáky, učitele, známé osoby a prostředí.  

Dítě vyžaduje čas na zakotvení v rodině, vytvoření vztahů. Potřeba jistoty a bezpečí je 

ohrožena. Popisuje to příklad desetiletého chlapce, který přišel do rodiny. Chodil              

na speciální školu, rodiče uvažovali o přestupu na běžnou základní školu. Vzhledem 

k projevům dítěte jako reakci na změnu a stres se změna školy neuskutečnila.   

„Když učitelka po něm něco chce, tak on to nechce a naštve se. A to pak lítá všechno.--- On nebyl 
zvyklej se učit. On k nám přišel s tikama. Měl stres. Proto nám řekli, že to nedoporučují ten přestup 
na základní školu.  Při jakékoli zátěži se dostával do stresu nebo do amoku.--- Když jsme mu řekli, 
že by se měl podívat na učení, tak tady třískal dveřmi: A já tady nebudu! Já se učit nebudu! To je 
k ničemu! (´) Do toho jakýkoli  sebemenší neúspěch nebo že mu to nešlo, tak mu tikaly oči.  Byl 
nervní. Třásly se mu ruce a byl hodně labilní.“ (Ivana,20)

Také další zásadní změny ve škole ovlivňují chování a prožívání dítěte a přináší problémy 

s adaptací dítěte ve škole. Týká se to především změny učitele, změny třídy nebo přechodu 

dítěte z prvního na druhý stupeň.  

„Pokaždé když změnil prostředí a školu, změnil se mu kantor, změnili se mu spolužáci, tak já  
nevím, nikdy jsem ho nedávala testovat na autismus,  já to přičítám citové deprivaci, tak to bylo 
šílené, než si na ty nové věci zvykl. Získával si pozornosti zlobením, nedokázal se momentálně 
orientovat v dané sociální situaci.“ (Slávka, 09)
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„Jeho postavení v třídě se mění se střídáním tříd (opakoval ročníky). Má asistenta, tak mu občas 
děti řeknou, že je blbej. Dělali ve třídě průzkum přes dotazníky. Učitelka mi pověděla,  že tam byla 
otázka, koho nemají děti ve třídě rády. Kuba tam naštěstí nebyl.“ (Monika, 04)

Rodiče se snaží zátěžovou situaci dítěte ve škole i doma vyřešit. Po zvýšeném úsilí a snaze 

vyhovět požadavkům školy, na které dítě nestačí, vyhledávají odbornou pomoc 

v pedagogicko-psychologické poradně. Následná pedagogicko-psychologická diagnostika 

žáka a návrh na individuální přístup k žákovi skrze konkrétní opatření nebo přestup           

na základní školu speciální se stává podporou o ochranou dítěte i rodičů.  Nároky na dítě se 

snižují ze strany rodičů i školy.  

„…(u Pavly) zjistili lehčí až střední stupeň mentální retardace.--- To se ulevilo Pavle i paní 
učitelce, protože ona už dostala nějaké jednoduché příklady a úlohy, které byla schopna splnit. Tím  
pádem nevyrušovala, mohli ji pochválit a tím pádem i chování doma se zlepšilo. Protože ona, když 
přišla ze školy, byla tak strašně unavená, teď to nezvládala, byla z toho otrávená a doma to pak 
byla hrůza. Takže křičela, nadávala, rozbíjela věci…“ (Květa, 02)

„Takže já jsem dala na radu paní učitelky a sama jsem požádala poradnu, že ho přeřadíme          
do zvláštní školy ve Lhotě, kde fungovala perfektní škola a perfektní pan ředitel.  Byla to obrovská 
úleva pro mne. Jednak bylo méně dětí ve třídě, začal nosit jedničky, takže se zvýšilo jeho 
sebevědomí.--- a pokud se objevily výchovné problémy, tak se mnou škola úžasně spolupracovala.“ 
(Slávka, 07)

11.2.5. Hodnocení dítěte ve škole 

Informace o hodnocení dítěte ve škole získávají rodiče skrze známky a prostřednictvím 

komunikace rodičů s učiteli. Hodnocení dítěte ve škole představuje okamžitou i 

dlouhodobou zpětnou vazbu od učitelů, která ovlivňuje rodičovské postoje ke škole. 

Hodnocení je vyjádřením úspěšnosti dítěte ve škole a jeho zařazení ve společnosti, 

respektive v třídním kolektivu. Reakce náhradních rodičů bývají často emotivní, známkám 

ve škole přisuzují různé významy.  

11.2.5.1. Význam známky pro rodiče

a) Absolutní význam dobré známky zdůrazňují náhradní rodiče dětí, které neměly 

vážnější problémy s učením. Aspirace rodičů jsou vyšší. Za dobrou známku jsou pak 

považovány jedničky a dvojky. Rodiče se s dětmi připravují do školy, mají snahu zachovat 

sociální prestiž rodiny. Referenční skupinou pro porovnání úspěchu ve škole byly 

především vlastní děti náhradních rodičů nebo sami rodiče. Objevuje se u osvojitelů

Vandy, Běly nebo Slávky, částečně u osvojitele Pavla.
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„Rita se učí dobře, měla samé jedničky, je chytrá. Připravujeme se do školy každý den i s holkama 
v první třídě. Chci, aby měla dobrý známky.“ (Vanda, 01)

„Honza se dobře učil asi do sedmé třídy. Měl jedničky nebo dvojky. Byli jsme na to zvyklí i            
u našich dětí. Musela jsem se s ním ale učit, na to jsem  zvyklá nebyla. Nebyl takový samostatný. 
On se učil rád, má dobrou paměť, takže to nebyl problém.--- Pak ho to tam nějak přestalo bavit, 
ale stejně šel na učiliště, tak to nevadilo. Určitě by měl ale na maturitu, já myslím i na vysokou 
školu.“ (Běla, 03)

Vysoká očekávání měla zpočátku osvojitelka romského chlapce, který byl adoptován jako 

první v pořadí. Chtěla ukázat, že romské dítě dokáže být stejně dobré jako děti ostatní. 

„Já se přiznám, bylo to první dítě, a já jsem někdy cítila, že za spoustu nezdarů můžu já.---
…myslím si, že tím, že on byl první dítě, byla jsem z některých věcí až moc vystresovaná. Možná, že 
hrál roli i vliv prostředí, protože člověk chtěl ukázat těm ostatním, že Romové umí studovat, umí být 
slušní a co všechno.(´) Zbytečně jsem sama sebe stresovala.--- Já jsem totiž z kantorské rodiny a 
vždycky jsem měla ve škole samé jedničky a navíc jsem vychovávaná tak, že paní učitelka  má 
vždycky pravdu. On si to se mnou užil! Byl pokusný králík, pak už ostatní děti to měly v pohodě.    
Na něm já jsem se učila hodně (povzdech).“ (Slávka, 02/04)

b) Alternativní význam známky se objevuje u rodičů, kteří neposuzují dítě podle 

známek ve škole, ale hledají jiná hlediska hodnocení. Důvodem je především to, že dítě 

nemůže dosáhnout lepšího hodnocení vzhledem ke svým možnostem. Děti se zpravidla učí 

s obtížemi, známky mají horší – trojky, čtyřky a pětky. Hodnocení dítěte ve škole 

nepřikládají takový význam. Referenční skupinou jsou spíše děti přijaté do náhradní 

rodiny, rodiče mohou porovnávat hodnocení i s dosaženými vzdělávacími výsledky 

biologických rodičů dětí, pokud jsou jim známy. Hodnocení je přizpůsobené schopnostem 

dítěte. Rodiče proto vyzdvihují jiné dovednosti, aktivity nebo činnosti, ve kterých je dítě 

oceňováno a kterými potvrzují jeho pozitivní hodnotu. Úspěšnost dítěte se snaží  najít 

například v jeho vztahu k práci.

„A jinak mu šlo to, že třeba paní učitelka měla rozbitou branku nebo bylo potřeba na zahradě něco 
udělat, tak on přinesl kladívko z domu, hřebíčky a spravil jí to tam. A uhrabe jí sníh. Jemu to jde 
taková práce, lépe než ostatním dětem, on chce ukázat, že je v tomto dobrej.“ (Květa, 05)

„Dělá rád s hlínou, takže mu jdou pozemky, práce na zahradě. Kuba se realizuje na zahradě. Je to 
pro něho důležité, ředitelka ho tam udělala šéfem. Asi před dvěma roky měl výbornou asistentku, 
chodila s dětmi na nákupy, napsali si spolu nákup a šli do obchodu.--- Ředitelka ve škole řekla: My 
jsem ho naučili maximum, pořád jsme ho tlačili. Na škole se snažili, než ho poznali, zvykli si na něj.
Nezná hodiny! Naučil se ručičkové hodiny až teď! (´) Nemá ponětí kolik je hodin. Nepozná čas. Ale     
ze školy dokáže říct rozdíl mezí vázanou a brožovanou knihou, to ano.“ (Monika, 02-03)

Úspěch dítěte je nalézán také v jeho dobrém chování, rodiče oceňují už jen pouhou

snahu. 
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„Učitelka říká, že se snaží. Pak ji třeba vyzkouší na teorii, aby jí tu pětku nedala. Tuhle dostala 
dvojku. Že to vidí, že ona je snaživá, to jo. Ve škole ji chválí, že se hlásí a že se snaží.“ (Irena, 23) 

Alternativní význam známky je zdůrazněn i vyznáváním jiných hodnot v rodině než pouze 

dosažením školních úspěchů. Jedná se především o vzájemnou pomoc mezi členy rodiny.  

„Nikdy jsem se nedívala na známky, ale na to jak se doma navzájem chovají a nakolik mi pomáhají 
s Olinkou a za to jsem je známkovala. Fakt ta škola a oni to i možná vycítí ze mne, není pro mne   
na prvním místě. Problémů v rámci naší rodiny musím řešit moc a je pro mne důležité, že toto 
zvládáme, fungování velké rodiny a i problémů, které jednotlivé děti mají, že se tolerují, pomáhají 
si, že holky vykoupou ty malé děti večer,  že se s Olinkou učí, nebo Saša, že  mi ji vodil do školy, to 
bylo pro mne důležitý. A tím pádem ta žákovská pro mne nebyla tak podstatná. A beru to, pokud 
bych to měla obrátit na to romství, že není důležitý cíl, ale ta cesta. Ten prožitek u toho, co u toho 
dítě  prožívá na cestě k cíli. Takže na kolik je dítě se sebou vnitřně spokojené. To pro mne bylo vždy 
nejdůležitější.“ (Slávka, 13)

c) Ambivalentní význam známky vidí náhradní rodiče v případě, že známka 

nesplňuje jejich očekávání. Když vzniká rozpor mezi tím, jak je skutečně hodnoceno dítě 

ve škole a jak si rodiče představují, že by mělo být hodnoceno. Rodiče zjišťují, proč došlo 

k nepoměru mezi realitou a předpokladem. Mají nedůvěru ke konkrétnímu hodnocení. 

Oproti absolutnímu chápání hodnocení, ale nelpí na tom, aby dítě dosahovalo jen 

výborných známek. Jsou realisté a jejich aktivity vedou spíše k povzbuzení dítěte a 

získávání informací o tom, jak se dítě projevuje ve škole. Často je to tehdy, když se 

s dítětem do školy připravují, ale dítě je přesto hodnoceno negativně. Rodičům nejde         

o protekci, ale jak sami říkají, „zjišťují pravdu“.   

„Když si třeba Jitka stěžuje, snažíme se zjistit tu pravdu. Ale kolikrát já řeknu: Dobře, já za tím 
učitelem půjdu, ale chci slyšet pravdu. No a pak je to  najednou  ještě takhle, pak zase takhle…Pak 
najednou zjistím, že to bylo trošku jinak. Jsme obezřetní...Že bychom šli na učitele a ten se nám pak 
vysmál (´) a řekne: Víte co, ona tady dělá tohle a tohle.“ (Pavel, 04)

„Pak mi řekl, že mu dá pětku z fyziky, že neřekne nic. Nezlobte se, já jsem přesvědčená, že můj syn 
fyziku umí (sebevědomě). Aspoň ty vzorce on umí. Vždyť se s ním doma učím. Tak ho vyzkouším a 
vyzkoušel ho rovnou tam! Ten kluk to opravdu uměl. Já jsem byla ráda. Tak vidíte, pane řediteli, 
mohl byste ho rovnou oznámkovat. To ne, ale třídní byla taky ráda, že to uměl.“ (Lea, 05)

11.2.5.2. Emoční reakce na hodnocení

Hodnocení dítěte prožívají náhradní rodiče emotivně. Rozumí mu jako hodnocení jich 

samotných jako rodičů a jejich výchovných a vzdělávacích snah. V případě horších 

známek nebo negativního hodnocení dítěte jej chápou jako vlastní kritiku. Zpočátku 

nebývají rodiče na vyjádření učitele připraveni. Nechápou je jako subjektivní hodnocení, 

ale berou jej vážně. Hodnocení je tak objektivizováno. Vyjádření školy jsou brána jako 
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oficiální, pedagogická doporučení chápou rodiče jako odborná, i když s nimi nemusí 

vnitřně souhlasit.

„Ale mrzí mě, že ve škole vždycky, když jsme šli ze schůzky, tak mi říkala paní učitelka, že  on má 
na víc, ale nedělá.“  (Slávka, 02)

„Ve škole jí jde celkem všechno, měla do teď čtyři dvojky, je strašně cílevědomá.--- Ve 2. třídě mě 
šíleně  zklamalo, když dělali psychologický průzkum ve škole a vyšlo jí, že je podprůměrná! Já jsem 
na to zůstala koukat, mě to pak doma úplně rozbrečelo. Ale pak jsem říkala: Kašlu na výzkumy, 
vždyť já vím, jaká je, že je chytrá holka a snaží se. Probírali jsme to i s učitelkou. Pak jsem to 
vypustila z hlavy. Nevím, jestli tam zpanikařila nebo měla nějakou trému, nevím.“ (Irena, 10)

„Třídní učitel byl docela hotovej, já jsme se ho ptal: A můžete mně poradit, abych ji víc motivoval 
k tomu učení? Abych jí pomohl? A on říkal: Ne, to už bude horší a horší, to už se nezlepší! No to mi 
řekl, tak jsem si říkal, ach.
--- Pak mně vadí poznámky. Jitka dostane poznámku,…ale učitel je debil.  Byli třeba někde           
na výletě na kolech, ale jeli jinou trasou, takže dostala pak poznámku. Ona pak řekne, že za to 
vlastně nemůže, může za to učitel. To mě hrozně vytáčí. Vadí mi také špatné známky, ty mě 
nenechávají úplně klidným.“ (Pavel, 03/06)

11.2.6. Zpětná vazba ze školy 

Zpětná vazba ze školy probíhá na úrovni vztahů mezi rodinou a školou, kde je důležité 

dítě, rodiče a učitelé. Patří sem i vztahy se spolužáky. Vztahy mezi rodinou a školou 

vymezují hranice jednotlivých účastníků. Rodiče deklarují svá hodnotová a výchovná 

stanoviska a škola své cíle vzdělávací. V náhradních rodinách se preferuje spolupráce a 

jasná výměna informací.  

11.2.6.1. Komunikace mezi náhradní rodinou a školou 

Vztahy mezi rodinou a školou jsou založeny na vzájemné komunikaci. Ta probíhá různými 

způsoby. Část informací je náhradními rodiči získávána skrze dítě, co dítě o škole 

vypovídá, jak o ní mluví, zda a jak sděluje rodičům své povinnosti a domácí úkoly.  

Klasickou možností komunikace s učiteli jsou třídní schůzky. Rodiče v rozhovorech 

udávají, že chodí na schůzky pravidelně. Kontakty se školou jsou v šesti rodinách 

záležitostí náhradních matek. Otcové participují na návštěvách třídních schůzek              

v případě, že do školy chodí více dětí z rodiny a z organizačních důvodů by jeden rodič 

schůzku nezvládl. Dítě, u kterého předpokládají řešení problémů, navštěvují Ivan a Ivana 

společně. 
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„Měli jsme teď rodičák. Tak jsme si zase popovídali s třídním…no, podržíme se vzájemně…Já 
říkám, že bych tady neučila, je mně učitelů líto. Já kdybych učila naši Lucku, tak dávám výpověď.
(´) No a oni na to slyší učitelé a vidí, že to nemají lehký.“ (Ivana, 12)

„V první třídě byla v pohodě. Ona tedy měla hodně dobrou učitelku, tu měla si 4 roky. Ta byla 
výborná. Ona tak Jitku brala. Na rodičáku nám vždycky píšou lístečky, jaký ty děti jsou. A ona 
psala, co si tak vzpomínám, že občas vyrušuje, ale že má dobrý srdce, že je aktivní a zastává se 
dobra a pravdy. Ona na ní viděla nejenom tu divokost, ale i to dobrý.“ (Pavel, 03-04)

„Se zlobením nikdy neměla problémy ve škole. Spíš si to vybíjela doma na mně. Ve škole byla 
vzorná, hodná. Kázeň měla absolutně dobrou. A skromná je, až příliš skromná. (´) To říkala 
učitelka na učňáku! Koukala jsem na ni a říkám: To byste měla vidět doma…(´) Na veřejnosti 
problémy nejsou.“ (Irena, 06)

Mezi rodiči a učiteli probíhají různé druhy komunikace, například komunikace písemná 

nebo telefonická, popřípadě pomocí SMS. Mívá často informační charakter. Iniciátorem 

může být učitel i rodič. Bývá užívána v případě potřeby rychlého řešení nějakého 

problému.   

„Volali mi ze školy, jestli vím, že Týna odešla bez dovolení ze školy. Ať se ji snažím, co nejdřív 
sehnat. Nažhavila jsem hned mobil, zaplaťpánbůh mi ho vzala   a strašně jsem ji seřvala, ať se 
okamžitě do hodiny vrátí do školy nebo bude mít neomluvené hodiny. Teď  je to důležitý, jde          
na střední školu. Byla z toho jen neomluvená hodina.--- Ve škole si ji podali v ředitelně, bylo kárné 
řízení, řekli, že doufají, že se to nebude opakovat, nám taky  slíbila, že se to nebude opakovat.“ 
(Irena, 13)

„Nejvíc nám pomohla škola při řešení problémů s ostatními rodiči. Jednou nám volala učitelka     
na dovolenou do ciziny. Jedna maminka ze školy si chtěla za námi dojít, že jim Kuba mlátil kluka 
na zastávce. Maminka chtěla nejprve mluvit s Kubou, ale učitelka jí řekla, že jedině přese mě, přes 
rodiče Kuby. Pak už s námi maminka mluvit nechtěla.“ (Monika, 03)

„…pak  mi posílali fotky, rozházený fotky, uprostřed náš Kamča, který háže věcma. Nebo přišla 
SMS: Nevíme, co máme dělat.“ (Ivana, 24)

Písemná komunikace, která vzniká jako iniciativa učitele, může mít navíc ještě podpůrný 

charakter. Nejde jen o prosté předávání informací. Jedná se o soustavnou, iniciativní 

podporu ve prospěch žáka. Rodičům se takto sdělují povinnosti dítěte, domácí úkoly a 

podobně. Dítě například nemusí být  schopné zapisovat si do notýsku úkoly a povinnosti, 

předávat ústně informace zadané učitelem nebo nosit pomůcky. Rodiče neví, co se ve škole 

děje, nemají přehled o školních povinnostech a nutnosti přípravy na určité předměty. 

Následkem toho jde dítě do školy nepřipravené. Rodiče chápou podpůrnou komunikaci  

jako velkou pomoc a praktickou snahu učitele o aplikaci individuálního přístupu k dítěti. 

„My máme takovou domluvu s paní učitelkou třídní, že nám každý den napíše, jestli má Petr úkol. 
Pošle nám mail nebo esemesku, co má za úkol. To je fantastický, to vymyslela ona sama, byla 
ochotná nám to  dělat!  Protože on vždycky přišel, že nic nemá. A já se podívám na mail: Ty říkáš, 
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že nic nemáš a tady se podívej. A dáme se do toho hned. On zatlouká někdy schválně,  někdy 
opravdu neví. 
Berou to, že my máme snahu, takže se snaží.--- I minimum se snahou. Fakt, tam je taková 
vstřícnost, že to je nad mé očekávání.(´) Já jsem si to neuměla představit, že by to takto mohlo být
(udiveně). Ještě nám paní učitelka  píše do mailu: Děkuji vám za váš  zájem o dítě. Takže vidí, že 
rodiče asi nemají zájem. My zájem máme, ale bohužel pak z Petra musíme vyždímat a vydolovat, co 
se dá.“ (Květa, 06-07)

Rodiče docházejí do školy na osobní návštěvy i mimo dobu vyhlášených třídních schůzek. 

Zve je buď sama škola nebo přicházejí rodiče sami. Jejich návštěvy bývají preventivní, jak 

je nazývají i sami rodiče. Týkají se především seznámení učitele s dítětem a předání 

základních informací. 

„Do školy chodíme na začátku preventivně. Když přišly nový děcka, první cesta vedla do školy       
za učiteli, kteří je budou učit. Řekli, jsme jim, co víme, co mají děti zhruba za sebou, ne úplně     
do všech detailů, ale aby věděli, z jakého prostředí děti přišly. Aby věděli, jak s nimi pracovat, 
alespoň v něčem. Většinou jsou učitelé dobří. Bohužel někteří mají pocit, že jsou ti nejchytřejší a 
tam se hold nedá nic dělat. Buď si na to přijdou sami nebo to dítě to prostě musí přežít. Špatná 
zkušenost je taky zkušenost, když to dítě vydrží.“ (Ivana, 22)

Jinou možností komunikace je návštěva školy, v rámci níž bývají řešeny nejzásadnější 

problémy týkající se dítěte. Rodiče a učitelé organizují okamžitou nápravu, řešení bývá 

neodkladné. Komunikaci lze nazvat jako krizovou. 

„…učitelka ho zbila, já jsem tam přijela nečekaně, že ho překvapím. My jsme ho měli v hostitelský 
(péči) a on měl modřinu na zádech. Já jsem to viděla, a tak jsem šla za učitelkou,  co to má 
znamenat, že jsem nová maminka. Já jsem si ho jen bouchla, on zlobil! Takovým surovým 
způsobem, aby měl modřinu? Tak to tolerovat nebudu, to si nepřeju. Beru si ho do pěstounské 
péče.--- Ale ona furt:…Neberte si ho…a tak dále…“ (Lea, 30)

„…potom jak se tam rozjela šikana u toho staršího, tak už ze mě dělali hysterku, co furt  lítá         
do školy  kvůli každé blbině, takže jsme pak přeřadili děti.“  (Jana, 07)

Celkově se dá shrnout, že rozdělení vzájemné komunikace mezi rodinou a školou je možné 

provést podle dvou hledisek. Prvním hlediskem je cíl komunikace. Jedná se o komunikaci 

informační, preventivní a krizovou. Druhým hlediskem jsou použité prostředky 

komunikace. Využívána je komunikace osobní, písemná nebo telefonická, sem jsou pak 

řazeny i SMS a MMS zprávy. Druhy komunikace se mohou podle potřeby vzájemně 

kombinovat. Možnost rozdělení druhů komunikace ukazuje Tabulka č. 6. 
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KOMUNIKACE 

RODINY A 

ŠKOLY

osobní písemná telefonická

informační

preventivní

krizová

Tabulka č. 6: Druhy komunikace mezi náhradní rodinou a školou

11.2.6.2. Vztahy se spolužáky

Část dětí navazuje snadno kontakty se spolužáky. Jsou oblíbené a kamarády vyhledávané. 

Jsou zdatné v sociálních dovednostech. 

„S tou holčičkou kamarádila a vydrželo jim to až do 9. třídy, přestože byly každá inteligenčně 
rozdílného ražení, v něčem si ale rozuměly a dost se kamarádily. Adéla je družná, nebyla puťka, že 
by brečela, to ne. Kamarádky měla, i víc holek. Dvě tři holky spolu kamarádily. I dnes jdou spolu 
holky z bývalé devítky na pizzu.“ (Irena, 03)

„Lída je hyperaktivní a hrozně upovídaná, je mluvčí třídy a je aktivní ve školním parlamentu.---
Tím, že jsou tři sourozenci v jedné třídě, tak se hodně podrží, za druhé víme o problémech, kdyby 
tam nějaké byly, což taky byla výhoda a kamarádi je berou dost.“(Jana, 05)

Obtíže v kontaktu se spolužáky mají děti s nejrůznějšími handicapy, především 

s mentálním postižením nebo s jiným postižením zdravotním, také děti, které přišly do ro-  

diny ve starším věku. Rodiče udávají, že kamarády mají jen sporadicky, neumí si je udržet, 

mívají konflikty. Sociální postavení dítěte ve třídě je ztíženo.  

„Cítím, že má i vztahové problémy ke spolužákům i k nám. Tam chybí taková empatie, vcítění se. 
Má kamarádku, ale když ji pozoruji v kolektivu ostatních dětí, tak jenom tak stojí a vyčkává. Není 
ten iniciátor, ke kterému by se každý hrnul: Á, to jsme rádi, že jsi tady. To ona není.“ (Slávka, 15)

„Ve škole měnil často učitelky, protože měnil třídu. Rozumí si mnohem víc s mladšími dětmi,         
ve vesnici má kamarády i dnes, ale  ze 3. třídy (údiv)!“ (Monika, 02)

Vztahy se spolužáky mohou být tak konfliktní, že dítě odmítá chodit do školy, požaduje 

výměnu školy. Rodiče se snaží dítěti vyhovět, berou jeho situaci vážně. Chtějí, aby se       

ve škole cítilo dobře. Vztahy se spolužáky fungují jako barometr emočního stavu dítěte. 

„To byla taková vlna. Chtěla jít taky do jiné školy. Měla dost problémů loni s kamarády.              
Na facebooku, já to úplně nesnáším tenhle stroj, se vyfotila v podprsence, dělala blbosti, no a holky 
to pak použily proti ní a všude to poslaly, a ještě ji pošpinily, když odjela týden s námi                  
na dovolenou. Napsaly jí tam šíleně ošklivý věci, co prý říkala o druhých kamarádkách. Týna se 
úplně klepala a brečela z toho a chtěla jít jinam do školy, že už to nevydrží v té škole. Šla jsem se 
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zeptat do jiné školy, ale naštěstí, (´) díkybohu, (´) mi řekli, že nemají místo, že 9. třída je poslední 
rok, příprava na zkoušky a že ji nevezmou. Přes prázdniny se to jakžtakž uklidnilo. Po prázdninách 
začala chodit do stejné školy. Teď je to celkem dobrý.“  (Irena, 11)

„V té škole je hodně konfliktní, má hodně konflikty se spolužákama i tady doma. Tam je potřeba ji 
hodně vést i v tý škole ji usměrňovat, aby se nerozjela.--- Třeba měla období, že nechtěla chodit   
do školy a věděla jsem, že je zle, ne že by měla nějaký průšvih, ale že byla tak rozhádaná 
s kolektivem, že jí je špatně, že tam musí. A pak zase bylo období, že nemohla vydržet doma      
přes víkend, už aby bylo pondělí, já už se těším do školy. Jé, tak to je fajn, říkám si, to je všechno 
v pořádku (smích).“( Ivana, 06)

11.2.6.3. Osobnost učitele

Jedním z nejčastějších témat v průběhu rozhovorů s účastníky se stávala osobnost učitele. 

Osobnost učitele ovlivňuje vztah žáka k učení a ke škole. Svou vlastní hodnotu chápe dítě 

skrze hodnocení učitele ve škole. Dítě neodděluje školní a vztahové záležitosti, především 

v mladším věku. Rodiče se v průběhu rozhovorů snažili rozdělovat učitele na dobré nebo 

špatné. Někteří z nich mluvili o tom, že dítě mělo takzvaně štěstí na učitele nebo štěstí 

nemělo.

Jako centrální a stěžejní kategorie v posuzování osobnosti učitele se jeví vztah mezi 

učitelem a žákem. Vztah souvisí s přijetím dítěte takového jaké je, s jeho nedostatky, 

přednostmi, historií i budoucností. Dobrý učitel je potom takový, který naváže s dítětem 

pozitivní vztah. Teprve na druhém místě rodiče stanovovali požadavek, aby učitel dítě 

něco naučil. Přijetí dítěte učitelem souvisí s jeho podmiňujícími charakteristikami, které se 

jeví rodičům jako stěžejní. Náhradní rodiče zdůrazňovali vždy jen několik z nich. 

Sestavením rodičovských požadavků na učitele nebo jejich pozitivních zkušeností jsem 

vytvořila rodičovský model dobrého učitele z pohledu náhradních rodičů. Čím více 

charakteristik učitel splňuje, tím jednoznačněji je posuzován jako dobrý profesionál. 

Charakteristiky jsou v dalším textu popsány přímo výpověďmi rodičů.

a) Bezpodmínečné přijetí dítěte – „Vážím si učitelů, že berou děti takové, jaké jsou, vidí 
jejich klady. Ne že mají jen takový model, že děti, které mají samé jedničky, jsou dobré a 
ostatní ne.“ (Pavel, 05) 
„Je to fantastická ženská, umí to s dětmi, ona je miluje a na Péťu trpí a on to cítí a ještě 
teď, když je na 2. stupni, manžel přišel do pokoje, on si prohlížel památník a říkal: Mně je 
tak smutno, že jsem dlouho neviděl paní učitelku… Fakt ji má rád.“ (Květa, 07)

b) Povzbuzení a motivace – „Má učitelku, která ho hodně podporuje. Může jí být asi 
padesát, možná víc, ale pořád je to takovej správnej kouč ta učitelka. Jezdí s nima na různý 
akce, všechno řeší, připravuje mnoho i ohledně sexuální výchovy, pořád se s nimi o něčem 
baví. Jsem ráda, že to děcka neslyší jen doma, ale i od ní. Umí povzbudit, umí pochválit, 
umí ho vyzdvihnout. Občas mu umí říci, že tudy ne. Ví, kdy ho má nechat být, že je 
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naštvanej, a to ví, že nemá cenu se s ním bavit, že musí vychladnout. Až vychladne, on 
přijde, omluví se a ona to respektuje.“ (Ivana, 21)

c) Spolupráce s ostatními učiteli – „Co se týká, plnění povinností, tak jí vyšla hrozně 
vstříc zástupkyně, která je měla potom na češtinu a ta řekla, že Lucka je takový chaotik, že 
není schopná mít jeden sešit na sloh, jeden sešit na češtinu a jeden na diktáty, prostě 
potřebuje jeden velký sešit s tvrdejma deskama. A domluví to s učiteli na matiku, 
angličtinu, prostě tam, kde je těch sešitů víc. A fakt to udělala a jí to hodně pomohlo.“ 
(Ivana, 11)

d) Spolupráce s rodiči – „Takže já jsem dala na radu paní učitelky a sama jsem požádala  
poradnu, že ho přeřadíme do zvláštní školy--- kde fungovala perfektní škola.--- Byla to 
obrovská úleva pro mne.---- Pokud se objevily výchovné problémy, tak se mnou škola 
úžasně spolupracovala. Volali, psali. On totiž nebyl jediný problémový---  takže byli rádi, 
že to chceme řešit.“ (Slávka, 07-08)

e) Schopnost sebereflexe – „Zrovna ta učitelka, která si stěžovala na Pepu, ta pak říkala, 
paní XY, já vás obdivuju. Uznala zpětně, že s tím Pepou to bylo těžké,  že to nebyla vždycky 
moje chyba.“ (Slávka, 11)

f) Navrhování řešení problémů – „Učitelka navrhla asistentku,--- dostal na čtvrtletku 
pětku a (učitelka) nám napsala, jestli takto bude pokračovat, tak by v pololetí propadl, že 
se musí naučit základy…a byla by ochotná domluvit doučování, pokud bychom měli 
zájem.“ (Květa, 02/06)

g) Autorita učitele – „Ona potřebuje tak silný hranice, že z toho učitele může cítit 
sebedůvěru. I když učitel neví, co má s tou holkou dělat, nesmí to na sobě nechat znát, 
protože ona ho pak opravdu začne provokovat naschvál.--- Zástupkyně, to je ženská přísná, 
dětem nic neodpustí, ale naše Lucka ji miluje.--- Protože ona je spravedlivá.--- Ta když 
řekne: Pokud to nepřinesete, tak bude koule, ona z toho necukne potom.“ (Ivana, 16)

h) Individuální přístup k dítěti – „…ve škole ztrácí všechny pracovní listy, které dostává
(povzdych). Má úlevy, takže mu paní učitelka tiskne pracně pracovní listy. Nebo to co si 
nestačí napsat, mu okopírují od kamaráda a on si to má jen vlepit do sešitu. A i to je všude 
možně.“ (Květa, 06)
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11.2.7. Změny v systému rodiny 

Dítě žije v rodině po určité době poměrně stabilně, navázání blízkých vztahů mu pomáhá 

překonávat těžkosti, se kterými se setkává. Rodina jako společenství stálých členů může 

být ale narušena změnami, které jsou přechodové, zásadní a zcela mění rodinný systém. 

Změna v jedné části systému se pak projevuje v jeho jiných částech. Nejzásadnější změnou 

v systému rodiny je příchod nového sourozence do rodiny, kdy se mění sourozenecké 

konstelace, děti jsou nuceny si zvykat na nového sourozence, který sám prožívá náročné 

období změny prostředí. Děti i rodiče se se změnou vyrovnávají různě dlouho,  reakce      

na domácí stres se projevuje i ve škole a v organizaci rodinného života. Období je 

emocionálně náročné pro všechny členy rodiny. 

Obrázek č. 2: Rodičovský model dobrého učitele z pohledu náhradních rodičů
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Rodiče se snaží o začlenění dítěte do systému rodiny, zpočátku se přizpůsobují potřebám 

nového dítěte. Tím mění zvyklosti a dosavadní způsob fungování rodiny, což svým 

způsobem ohrožuje původní členy rodiny. Nově se socializuje nejen dítě, ale každý člen 

rodiny, který se učí nové sociální roli. Proces adaptace dítěte v nové rodině je závislý 

především na postoji a motivaci náhradních rodičů. Ty zvyšují jejich odolnost vůči 

prožívanému stresu a zátěži. Důležitá je také samotná osobnost dítěte, její charakteristika, 

vlastnosti, věk atd. Ilustruje to příklad pocházející z pěstounské rodiny. Přijali kojence  

jako sourozence jednoho z dětí, které již v rodině žilo. Následně pak přišli jeho další 

sourozenci školního věku. Výpověď svědčí o nadměrné zátěži a stresu, které prožívaly 

všechny děti a zejména náhradní matka. 

„Bylo totiž období, kdy jsme přijali poslední trojici dětí, Zuzka je patnáctiletá, Lucka je mladší, ale 
je jako prvorozená holka a teď přišel někdo starší než ona! Každá z nich je úplně jiná povahově. 
Ony si nesedí ty holky. Do toho jsme sháněli biologickou rodinu, Lucka byla celkově rozhozená. 
To, co byla schopná dělat ve škole, doma, to bylo….Já bych ji nedala pryč, to za žádnou cenu, ale 
myslím si, že leckdo by řekl,…že by ji dal,…že by nevydržel…(vážně).
--- Bylo období, kdy jsem rozuměla těm maminkám, co dokážou dítě (…) zabít. Protože to je 
opravdu náročný. V noci vám dítě řve, tříská vám hlavou o postýlku a vy víte, že k němu nesmíte, 
protože ho ještě víc naštvete. (´) My jsme se tady všichni naučili spát s hlavou pod polštářem, to 
bylo období asi tři až čtyři měsíce, protože děti ráno vstávaly do školy a my jsme věděli, že k němu 
nesmíme. To bylo hrozný. Když jsme k němu šli, byl vztekle--- Řval, propínal se. Když jsme ho 
chtěli pochovat, nesnášel to. Když jsme ho potom vrátili do postýlky, tak se trochu zklidnil. Ale znal 
jenom tu postýlku a nic jinýho.“ (Ivana, 10/50)

Dalším problémem, který zasáhl tři z deseti rodin je partnerský rozchod. „Chlapce mi 

svěřili do péče, protože jsme se s manželem rozvedli.“ (Rodina 3) Předtím bylo dítě svěřeno     

do společné pěstounské péče, dítě má mnoho závažných handicapů a psychiatrickou 

diagnózu, do rodiny přišlo ve školním věku. Výchova byla extrémně náročná. Pěstounka 

stojí při dítěti, chrání ho. Otec z rodiny odešel, nyní žije v jiném partnerství. Chlapec 

dochází   za pěstounem do nové rodiny. 

Druhá rodina se třemi dětmi v pěstounské péči (Rodina 6) zažívá již několik let náročné 

období dospívání dětí. U nejstaršího dítěte se objevily poruchy chování, vyhrožování 

rodičům, provozováním magie a strašení všech členů rodiny. Agresivita dítěte byla řešena 

ze strany pěstouna. Po uklidnění situace se objevily poruchy chování u druhého děvče, 

které dosáhlo věku puberty. Dítě kradlo, začalo utíkat z domu s partou, provozovalo 

předčasné sexuální styky, kouřilo, ve škole se zhoršoval prospěch. Jednalo se o dítě,          

u kterého pěstouni uvedené chování naprosto nepředpokládali, do té doby byla milá, hodná 

a poslušná. Vztah mezi pěstouny je v krizi několik let. Ačkoli spolu pěstouni bydlí, jejich 
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partnerství vykazuje neshody a nejednotu. Žijí si vlastním životem, ale dohodli se na tom, 

že dokud děti nevyrostou, zůstanou spolu. Pěstounka se      o to více přimkla k dětem. Děti 

jsou pěstounce v partnerských neshodách oporou, stojí     při ní. 

Ve třetí adoptivní rodině (Rodina 10) došlo k rozchodu rodičů. U jejich syna se od 14 let 

objevovaly poruchy chování, krádeže, kouření, dluhy. Zklamání otce nad výchovou syna, 

zátěž z řešení problémů, těžké onemocnění matky a postoj matky, která stojí spíše             

na straně dítěte, vyústily v rozchod. Otec se s rodinou přestal stýkat. 

Je samozřejmé, že výchovné problémy se svěřenými dětmi a vysoká zátěž nebyly jedinými 

důvody k partnerským krizím a rozchodům. Jistě však k nim velkou měrou přispěly. 

Náhradní matky v našem výzkumu zůstávají stát při dítěti, ochraňují ho a brání přes 

všechny vzniklé problémy. Všechny tři náhradní matky deklarovaly, že přijaly dítě          

„za vlastní“. To pravděpodobně navozuje prioritní volbu ochrany dítěte nad ochranou 

partnerství. Mateřské postoje pak vítězí nad partnerskými.  Nezáleželo na věku rodičů, 

jednalo se o třicátníky, čtyřicátníky a šedesátníky. Matky shodně vypověděly, že skutečná 

participace otců  na výchově dítěte a činnostech s dítětem byla po celou dobu minimální. 

11.3. Orientace rodinného prostředí 

Orientace rodinného prostředí představuje především hodnotovou orientaci náhradních 

rodičů a rodičovský styl výchovy podporující  interpersonální vztahy charakteristické      

pro rodinného prostředí. Tvoří základní rámec působení na dítě a všechny členy rodiny  

přímo i nepřímo. Náhradní rodiče chápou orientaci rodinného prostředí jako pevně danou,

často si její působení sami neuvědomují, považují ji za nedílnou součást rodinného života. 

Ovlivňuje veškeré výchovné a vzdělávací aktivity v rodině a volbu strategií a interakcí.

11.3.1. Hodnoty vyznávané v rodinách 

V náhradních rodinách je všeobecně přijímána vysoká hodnota rodiny jako základní 

instituce pro život člověka. Význam rodiny se snoubí s individuálním vnímáním dítěte jako 

jedné z nejvýznamnějších hodnot nejen pro společnost, ale právě pro samotné náhradní 

rodiče. Saturují tak svou potřebu rodičovství a zároveň pomáhají opuštěnému nebo 

ohroženému dítěti. Důležitost rodiny a rodinných vztahů je základním principem 

náhradního rodičovství, je alfou a omegou, ze které vychází jejich rodičovská motivace. 
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Hodnota rodiny je tak důležitá, že náhradní rodiče dobrovolně vcházejí do rizika 

neznámého vztahu a nejisté budoucnosti. Rodiče kráčí životem nikoli jen s dítětem, ale i 

s jeho minulostí, přítomností i budoucností. Náhradní rodiče uvádějí, že věnování se 

dětem a pomoc jeden druhému jsou přes všechny s tím spojené obtíže smyslem jejich 

života, jejich naplněním. 

„Ale když to tak vezmu, mě ta práce baví. I když si nemůžu vydělat ani korunu a musím být doma. 
Jsem v tom přesto spokojená a našla jsem se v tom.“ (Irena, 16)

„Jsem i více emocionálně zranitelná, že někdy do toho vztahu dávám hodně emocí, které mě potom
mohou i zranit, to jsem si musela někdy hlídat, ale strašně mě to baví a mě to strašně naplňuje.---
Tady vím, že to má vše smysl. Že zpětná vazba je tady i u té Olinky, i když ta vazba není taková, já 
si tam najdu nějakou tu náhražku, která mě o tom přesvědčí. Já jsem hodně pozitivní, mám to           
po tatínkovi, u tatínka to nazývám, že je to pozitivní naivismus, radši budu naivní a spokojená než 
nabručená a věčně nespokojená. & Naučila jsem se být spokojená s málem a vždycky z každé
situace vytřískat pozitivní. To si myslím, že jsem na sobě hodně pracovala kvůli dětem, protože oni 
takovou maminku potřebují.“ (Slávka, 24-25)

Ačkoli se mohou při výchově objevit dosti závažné problémy, náhradní rodiče deklarují 

svou odhodlanost a trvalost náhradního svazku s dítětem. Všichni účastníci výzkumu 

měli děti svěřené trvale do osvojení nebo do dlouhodobé pěstounské péče, u které se 

nepředpokládal návrat k biologickým rodičům. Pěstounky Ivana, Lea, Irena, Květa a 

Monika vypovídají o vážných výchovných problémech s dětmi. Tím, že mají také vlastní 

děti, dokážou porovnat náročnost jejich výchovy. Zároveň ale zdůrazňují, že jsou 

odhodlané vychovávat dítě nadále. Mluví o tom, že dítě „nedají pryč“. 

„Já říkám. Já jsem (ty děti) chtěla, ony mě nechtěly, tak teď hold, to musím všechno vydržet… Ale 
zase mám z toho dobrej pocit, že to má smysl, že děti dostaly šanci, tak to je takové zadostiučinění a 
pocit uspokojení (přemýšlí, vzdychá)… 
--- Jsou to děti takový, že genetická výbava je úplně jiná. Úplně je to jiná práce s těmi dětmi. 
Vlastně s vlastními dětmi, to co jsme do nich vložili, nebo jak jsme se jim věnovali, tak byl vidět 
efekt. I když ten první syn byl přidušenej při porodu, dnes se tomu říká ADHD, byl problémovej, tak 
to je slabej odvar proti tomu, co jsme zažili s přijatejma dětma.--- Takže tam musím věnovat 
několikanásobně větší úsilí u přijatých dětí a sklízím několikanásobně menší. Asi tak bych to přesně 
řekla. Tak to cítím.“ (Květa, 08/11)

„Naše dcera si ho bere o prázdninách na 14 dnů. Srovnává naši výchovu Kuby a výchovu její. 
Tohle jsem si já nemohla dovolit! Dokonce k nám nechtěla jezdit, protože Kuba mluví strašně 
sprostě. Ona má malé děti. Bylo to hrozné. Ale my ho nedáme pryč! Dcera si myslela, že ho blbě 
vedeme, obviňovala nás, že všechno má.  Že to si ona dovolit nemohla.“ (Monika, 04)

Vysoká hodnota rodiny se především v pěstounských rodinách promítá do vztahů 

s biologickou rodinou dítěte. Pěstouni sami vyhledávali biologickou rodinu dítěte (Lea, 

Ivana, Jana, Irena). Některé děti se se svými biologickými rodiči setkaly jednou, některé se 

setkávají pravidelně. Pěstouni hodnotí poznání biologické rodiny kladně. Obraz 
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biologických rodičů napomáhá při výchově dítěte, umožňuje vidět historii dítěte zřetelněji 

a podporuje otevřenost náhradní rodiny vůči dítěti a dítěte vůči náhradním rodičům. 

Realita, se kterou se děti při kontaktu s biologickými rodiči setkávají, bývá  neúprosná. 

Setkání je pak náročné, může být stresující pro dítě i pro náhradní rodiče. Předpokládám, 

že podobně náročné bude i pro biologické rodiče. Pěstounka Irena popisuje, jak prožívají 

návštěvy s biologickou matkou Týny. Návštěvy jsou organizované za pomoci neziskové 

organizace, probíhají přímo v dané instituci a nikoli doma. 

„Ona ji ze začátku matka pořád poučovala: Toto nesmíš atd. Ale je vidět, že je dosti nemocná, 
kouří jako fabrika i při té návštěvě si musí odskočit. Prodloužili jsme návštěvy z dvou měsíců na tři. 
Týně to nedělá dobře. V neziskovce říkali: Jestli to nechcete, tak to můžeme zrušit,  protože by se 
s ní neměla stýkat z lítosti. Ale Týna, že to zvládne. Dokonce teď  říkala, že bychom mohli jít příště      
do cukrárny, jsme pořád zavření v neziskovce a má z toho divný pocit. Bude taková svobodnější, 
matka je nesvéprávná, žije v ústavu, nadává, dostává sto korun na den, starají se o ni, ale co 
můžeme dělat.“ (Irena, 10/29)

Ve sledovaných náhradních rodinách se stává významným fenoménem spirituální založení 

náhradních rodičů. Sedm z deseti rodin bylo orientováno křesťansky. Křesťanské 

hodnoty jako láska, víra, naděje, odpuštění, trpělivost nebo obětování se pro druhého jsou 

nosnými prvky, na kterých staví své náhradní rodičovství. Ve spojitosti s odhodláním 

k trvalosti svazku s dítětem se zdají být spirituální hodnoty náhradních rodičů jako bazální 

a přinášející životní smysl. Kromě víry je nejpodstatnější oporou náhradních rodičů jejich 

partner, v našem případě manžel nebo manželka. Emocionální zatížení manželského 

vztahu při výchově dítěte může být značné. 

„(A:) Co vás drží pohromadě, takové náročné rodičovství?
My jsme oba věřící. Pak náš vztah. Takový stejný naladění. My jsme praštění a akční, nás by život 
bez výzev nebavil, no a tohle jsou silný výzvy (smích).
A i ty děcka, když to takhle člověk slyší, tak nejsou jednoduchý, ale ona je s nimi prča. Jak jich je 
hodně! Možná právě, že jich je hodně. Když je problém s nějakým dítětem, tak kdyby bylo jen to 
dítě samotný, tak ten problém se strašně zvětší, ten rodič má pocit, že je problém nepřekonatelný. 
Ale takhle, když musí řešit ještě dalších 9 dětí, které mají různé starosti nebo něco řeší a teď se to 
s nimi musí probrat, tak ono se to zmenší a je to dobrý.“ (Ivana, Ivan, 51) 

„Říkám, já kdybych nevěřila v boha, tak už dávno jsem na psychiatrii. To mě drží při životě.“ 
(Irena, 29-30)

„--- Je to náročné a je pak napětí v rodině, oba manželé se musejí snažit táhnout za jeden provaz a 
nenechat se od dětí zničit, musejí si být oporou, na tom se musí pracovat.“ (Květa, 11)
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Náhradní rodiče mluví o tom, že děti bývají zaměřeny sociálně, chtějí studovat sociálně 

zaměřený obor nebo rády pomáhají ostatním. Velkým vlivem se stává právě výchovný 

vzor rodičů, důraz na křesťanské hodnoty a vzájemnou pomoc mezi lidmi.41

„Teď i učitel byl překvapený, protože jeden kluk měl zlomenou nohu, ležel v nemocnici a oni se 
sami rozhodli, že ho půjdou navštívit, že mají babičku v Praze…a že to zvládnou sami dojet          
do nemocnice. Byl úplně překvapenej. Mají sociální cítění nastavený jinak než většina třídy.“ 
(Jana, 05)

„Ona je zlatá, empatická holka, velice šikovná, ona je takový potrhlo. Jestli dám dvě kila nebo dvě
stě gramů, to je přece jedno…to ona je v pohodě, takže vypadá, že je nedbalá. Ale je bezvadná. 
Pokud se ji podaří kočírovat, tak si myslím, že bude jednou prospěšnej člověk. Ji hodně láká 
sociální práce. Chtěla by studovat. Má velké plány. Ale udělat pro to něco…to je tedy…“ (Ivana, 
Ivan, 12)

„Jitka pomáhá, bojuje za dobro.--- Jitka má dobrý srdíčko.--- Třeba když tady nejsem, dokáže, 
když jsou sami, bojovat za rodinu.--- Má rodinu ráda a říká kamarádům: Tak to my doma to 
děláme takto!...Mluví pěkně o rodině.“ (Pavel, 07)

11.3.2. Rodičovský styl výchovy

„Určitě, děckám vždycky říkám, že se musejí chovat líp než ostatní, protože je budou brát hůř než 
ostatní. Tak jsem jim to odmalička říkala. Že se musí snažit víc a přitom ten pohled na ně bude 
vždycky zkreslený. Aby na to byly nachystaný.“ (Jana, 05)

Rodičovský styl výchovy v náhradních rodinách lze charakterizovat jako převážně 

autoritativní s protektivními prvky. Lze hovořit o tom, že jsou náhradní rodiče svým 

způsobem nároční a jasně deklarující svá stanoviska. Dítě však podporují, snaží se být 

trpěliví, vstřícní a emočně dítě sytí. Oproti jiným rodičům však dítě více kontrolují, 

dohlížejí  na něj. Snaží se, aby se děti dobře chovaly na veřejnosti. Nepůsobí na dítě 

neustálým tlakem a silou jako u stylu autoritářského a ani nejsou výchovně nenároční jako 

u stylu shovívavého. Slabé výchovné vedení, které je dnes v rodinách nejčastější, může 

dítě znejišťovat. Dítě potřebuje čitelný model chování, pozitivní autoritu, která působí jako 

výchovný vzor. Shovívavý styl dává příliš prostoru pro samostatné hledání modelů, čehož 

takové dítě nemusí být schopné. Vazbové chování je provázeno jistým chováním 

pečovatelů, nejistota vychovatelů dítě spíše stresuje. Je však zapotřebí znát hranici mezi 

autoritativním a autoritářským přístupem, což se ukazuje v některých situacích jako 

obtížné. Především pak bez existence doprovázející podpůrné sítě, jež by mohla rodině 

                                                
41 Zajímavé zjištění je, že celkem šest náhradních matek je povoláním zdravotní sestra. Lze předpokládat, 
že ženy se sociálním zaměřením jsou pravděpodobně otevřenější k přijetí dítěte do péče. A naopak. Celková 
charakteristika žen a jejich výběr povolání jako pomáhající profese u nich může předpokládat snadnější 
navazování vztahů, schopnost komunikace, empatie, popřípadě i řešení krizových situací v rodině.                 
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poskytovat oporu  a poradenství. Opačným příkladem je Běla, která ve svých výpovědích 

upřednostňuje výchovu liberální, s volným rozhodováním dítěte, nezasahováním rodičů do 

názorů a činností dítěte a jeho slabou kontrolou. Lea zase využívá rodičovský styl, který 

stojí nejdůrazněji na straně dítěte, je nejvíce ochranářský. Ostatní náhradní rodiče sami 

sebe hodnotí jako spíše autoritativní. 

„My jsme s manželem přísní. My uplatňujeme autoritativní výchovu a v některých věcech se 
nediskutuje, prostě jsou a myslím si, že třeba i ten nejstarší syn nám řekl, že jemu to vyhovuje…“ 
(Slávka, 24)

„No, ne ji řezat, ale pevný hranice & a nepovolit ani o kousek, jinak se vám to vymstí. A chválit! (´) 
Je to lehce vysilující, ale jinak to nejde.“ (Ivana, 11)

Součástí rodinného života je služba jednoho pro druhého. Rodiče kladou důraz                 

na pospolitost rodiny. Zásadní se jeví mít co nejdéle dítě pod dohledem, pod kontrolou. 

Náhradní rodiče nemyslí na manipulaci s dítětem nebo jeho ovládání. Rodičům jde o co 

nejdelší společný čas v rodině či známém sociálním prostředí, který děti dostatečně 

emočně sytí a svým způsobem chrání před okolním světem. Podstatné je, že dítě tráví čas 

ve známém sociálním prostředí, které dítě přijímá. Širší okolní svět není dítěti tak 

nakloněný jako domov.  Rodiče cítí riziko, že pokud pustí dítě do světa, mohou ho ztratit.

„Musí být doma, kvůli tomu zlobení, ani náhodou nemůže jít na internát, ale musí být doma. Měla 
záchvat, že půjde na konzervatoř z 9. třídy, aby mohla být z domu, ale pak ji to přešlo, ten hlas není 
ještě takový, takže by ji nevzali.“ (Irena, 11/15)

„Já bych nikdy Honzu na internát nepustila, bůhví co by tam dělal.(´) Já bych nevěděla o něm a on 
zase o mně. To už bych ho mohla rovnou poslat na ulici. Jsem ráda, že chodí na učiliště u nás a spí 
doma. Stejně se nám na několik dní vždycky ztratí a já umírám hrůzou a pak zase přijde.“ (Běla, 
10)

„…já jsem nechtěla, aby šel do Ústí, ale aby ještě zůstal v dosahu naší společnosti. Tam bylo 
strašně důležitý, a v tom vidím i podstatu výchovy romských dětí, je neustále vychovávat uprostřed 
komunity, která je bere. On měl velkou výhodu, že když šel na gymnázium, tak snad sedm spolužáků 
ze třídy šlo také na gympl.  To byly i děti věřící, máme farní společenství a  on se celé čtyři roky 
pohyboval uprostřed této komunity, která ho svým způsobem chránila.“ (Slávka, 04)

Preferování autoritativního rodičovského stylu souvisí s užíváním odměn a trestů. V tomto 

případě mne zajímalo, jak a za co náhradní rodiče dítě nejčastěji nebo nejvíce trestají. 

Odpovědi náhradních rodičů se v mnohém shodovaly. Náhradní rodiče o způsobu trestání 

dětí běžně nevypovídají, neboť je to otázka zásadně ohrožující jejich postavení, nejvíce se 

jí bojí, ale přitom je pedagogicky zcela zásadní. Nejzávažnější tresty jsou používány, 

pokud dítě lže, krade, mluví sprostě a ubližuje ostatním. Objevuje se také trestání             
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za nepořádnost a špatné známky ve škole. Tresty jsou spíše zákazy. Zákazy televize, 

počítače. Trestem je také výkon nějaké práce. 

Používají se i tresty fyzické. Vysvětluji si jejich výskyt bezradností náhradních rodičů 

nebo nutností řešit problém okamžitě. Dovolila bych si tvrdit, že nevypovídají o vyšší míře 

agresivity mezi náhradními rodiči. Signalizují spíše nefungující sociálně-pedagogickou 

podporu, která není pro náhradní rodiče zajištěna.  Nemají možnost, na koho se v případě 

akutních výchovných problémů s dítětem obrátit. Využívají nejrychlejšího řešení, které se 

v dané situaci naskytne. Odrážet se zde může i vyčerpanost rodičů. 

Napomoci by mohla  soustavná práce s rodinou, možnost podpory a doprovázení rodičů a 

dítěte, vzdělávání rodičů v oblasti výchovy a důvěra k odborníkům v systému, kteří ji 

nezneužijí. Aféry, které proběhly v posledních letech tiskem, a týkaly se fyzického trestání 

dětí v náhradní rodinné péči, byly prvními mementy, které by měly sociální pracovníky 

v systému péče o dítě upozornit na nedostatek odborné podpory a nefunkčnost systému.  

Ponechat rodiče bez pomoci s výchovně náročnými dětmi je známkou neprofesionality 

systému i konkrétních odborníků v něm nikoli pouze selhání náhradních rodičů.42 43

„No tak zvýšení hlasu není problém (smích). Někdy dám i na zadek. Jitce jsme dávali i práce. Řekl 
jsem: Když se nebudeš učit, budeš se učit alespoň pracovat.“ (Pavel, 07)

„Nejhorší tresty jsou u nás za sprosté mluvení. Mluví strašně sprostě. Zakážeme mu pak počítač, to 
je nejhorší trest. Ještě ten večer. Je drzý, líný, má šílený nepořádek.“ (Monika, 04)

„Mobil jsme jí sebrali, měla pak zaracha 14 dní, když jsme zjistili ty krádeže a to s těma 
kamarádama. A do tmy musí být doma, když má povolený vycházky, tak do pěti hodin než je tma, 
žádný toulání potmě.“ (Irena, 19)

Náhradní matky hodnotí, že dítě považuje za jeden z nejhorších trestů dočasné citové 

odtažení náhradní matky. Trestání dětí je někdy provázeno neočekávanými reakcemi dětí. 

Náhradní rodiče proto mění běžné tresty, které využívali u předchozích dětí a přizpůsobují 

je dítěti.

                                                
42 Z Ročního výkazu o sociálně-právní ochraně dětí za rok 2010 (2011) se dovídáme, že asi 2% z celkového 
počtu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí probíhají v náhradních rodinách, je to více než v ústavní 
výchově. 
43 Chyba může nastat také již při párování rodiny a dítěte. Neznají se předpoklady rodičů a jejich možnosti 
vychovat dítě se závažnými problémy, rodiče dítě nezvládají a náhradní péče bývá ukončena na žádost 
náhradních rodičů (pěstounů a osvojitelů se zrušitelnou formou osvojení dítěte). Jiným problémem je a priori 
nevhodný výběr náhradních rodičů, kteří neodpovídají předpokládaným psychologickým kritériím, ale přesto 
je jim dítě z různých důvodů svěřeno. V tom případě se pak mohou projevit patologické tendence a nevhodné 
výchovné vedení dětí.
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„No a běda, když mu něco zakážeme. To si hodně rozmyslím, abych řekla: Tak Kamile,  to jsi 
přehnal! Dneska žádnej počítač. Měl týden na počítači zakázáno, po dlouhé době. Dva dny byl 
afekt jeden za druhým. Třískal dveřmi a já odtud odejdu, já chci jiný rodiče, tady to je hrozný!….
--- Jednou jsem mu taky něco zakázala, myslím televizi, prostě ani omylem, protože někomu ublížil. 
Nebudeš mezi nimi, neumíš se chovat. Přišel do kuchyně a takhle mi vztekle otvíral šuplíky. Moc 
dobře ví, ve kterým šuplíku jsou nože, ale takhle mi je všechny otvíral. Já jsem věděla, že je 
v afektu. Co děláš? Ty něco hledáš? Hledám kudlu. Ty budeš něco vyřezávat? Ne, jdu se zabít. Já 
mu říkám, tak těmahle nožema ne, ty bys mi ztupil. Najdi si svoji rybičku ve svým bordelu. On 
si totiž vůbec neudrží naprosto pořádek. Tak vyházel kompletně celej pokoj. Fakt všechno, to byla 
jedna veliká hromada, smetiště. A když tu rybičku našel, tak usnul, protože byl už vyčerpanej. Pak 
je klid. Ale jak se to v něm stupňuje! Já vím, že je to jedno s druhým. Ve škole se mu smějou, že je 
malej, že je černej, že neumí mluvit, a v něm se to kumulí, až to dojde nějakého stropu a pak to 
bouchne. On to musí ze sebe všechno dostat, tu agresivitu a vztek. Říkám, že dokud to dělá tak, že 
vyháže všechny věci a nadává, tak je to dobrý. On se vyčerpá, pak přijde, začne se mazlit a brečí, je 
z toho nešťastnej. Pak je na čas klid.“ (Ivana, 28-29) 

11.4. Rodinné kurikulum

Na základě analýzy dat jsem zjistila, že v rodinách se vytváří jistý záměrný způsob 

dosahování výchovně-vzdělávacích cílů, který volí sami rodiče v závislosti na konkrétních 

podmínkách a možnostech, které mají k dispozici. Zmíněný způsob jsem pojmenovala 

v návaznosti na Walberga, Paika (2000) a Reddinga (1992) rodinné kurikulum. Rodinné 

kurikulum je stanoveno neformálně, týká se každého dítěte v rodině, ale i rodičů, kteří jej 

formují a ovlivňují. Rodinné kurikulum není pevně stanovený neměnný plán, jde spíše o 

vytyčení cesty pro dítě ovlivněné  hodnotami rodiny a normami, které vytváří základní 

strategie a pedagogické prostředí rodiny. Ovlivňuje nejenom proces učení dítěte a 

vzdělávací činnosti ve vztahu ke škole, ale i rozvoj sociálních dovedností dítěte. Rodinná 

kurikula se proto mohou u různých rodin odlišovat.  

Rodinné kurikulum

Výchovné a 

vzdělávací  

priority

Rodinný 

vzdělávací režim

Strategie 

vyjednávání  

se školou

Tvorba podpůrné 

pedagogické sítě

Výsledky 

vzdělávání 

Tabulka č. 7: Rodinné kurikulum v náhradních rodinách
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Rodinné kurikulum tvoří pět dimenzí, které se vzájemně ovlivňují. Rodinné kurikulum se 

vytváří na základě výchovných a vzdělávacích priorit. Určují je náhradní rodiče. Tvoří tedy 

základní pedagogické priority. Prakticky jsou pak v rodině prováděna opatření a  vytváří se 

prostředí napomáhající tvorbě rodinného vzdělávacího režimu. Dítě získává v rodinném 

prostředí souhrn zkušeností, které se projevují následně ve škole. Vzdělávací režim 

obsahuje konkrétní podobu přípravy do školy, motivaci k učení, také rozvoj volnočasových 

aktivit, kterými působí rodiče na dítě v domácím prostředí. Rodinné kurikulum tvoří i 

strategie spolupráce a vyjednávání se školou. V případě závažnějších problémů hledají 

rodiče odbornou pomoc a vytvářejí si podpůrnou pedagogickou síť. Hodnotí se rovněž 

výsledky ve vzdělávání, kterých dítě, potažmo rodiče dosahují. 

Rodinné  kurikulum se vyvíjí v čase. Závisí na zkušenostech rodičů a potřebách dětí          

v rodině. Je ovlivněno konkrétními intervenujícími podmínkami, které tvoří hodnotová 

orientace rodiny a rodičovský styl výchovy. Náhradní rodiče uplatňují takovou podobu 

kurikula, které umožní a podporuje fungování rodiny.  Preferují se pravidla, postupy a 

strategie, které se osvědčily nebo jsou aktuálně funkční. V případě, že se jejich funkčnost 

snižuje nebo přestávají fungovat, dochází k jejich modifikaci a přizpůsobení se novým 

podmínkám. 

11.4.1. Rodinné kurikulum z hlediska výchovně-vzdělávacích 

potřeb 

a) Potřeba stimulace

Každé dítě potřebuje náležitý přísun podnětů. Podněty by měly být dostatečně 

kvalitní a pro dítě srozumitelné. Rodiče tak umožňují dítěte rozvoj, stimulují ho 

k vyšší aktivitě a poznávání okolního světa. Na podněty, které poskytuje rodina, 

navazuje škola a její požadavky na dítě. Míra stimulace je různá. Nebezpečí hrozí při 

přetěžování dítěte nebo naopak, pokud jsou schopnosti dítěte podceňovány a vnější 

podněty jsou nedostatečné. Rodinné kurikulum v náhradních rodinách se 

vyznačovalo snahou o kvalitní výchovně-vzdělávací prostředí založené na pozitivním 

vztahu ke vzdělávání. Rodičům šlo o komplexní rozvoj dítěte, nejenom o získání 

vědomostí, dovedností a návyků. Rodinné kurikulum se zaměřuje také na získání 

postojů dítěte k okolnímu světu i samo k sobě nebo o zvnitřnění společenských a 

rodinných norem. Rodiče průběžně hledají, ve kterých činnostech by mohlo dítě 
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uspět nebo které by se mohlo naučit. Důležité pro rodiče je dosáhnout alespoň 

minimálního vzdělávacího standardu stanoveného individuální vzdělávací normou    

dítěte.   

b) Potřeba smysluplného světa

V rodině je stanoven řád, který přináší dítěti jistotu a bezpečí. Jde o zajištění 

organizačních záležitostí vztahujících se ke škole (jako je domácí příprava), ale také 

o řád   ve vztazích a domácích činnostech. Dítě, které nemá navázány blízké vztahy, 

nemá se takzvaně pro koho učit, nebude k učení motivováno. Dítě v rodině poznává 

smysl učení a úsilí ve škole. Má radost z toho, co již umí a co se naučilo, rozvíjí se 

jeho sebevědomí. Organizováním a tříděním podnětů se postupně vytvářejí poznatky 

a zkušenosti. 

c) Potřeba životní jistoty

Potřeba životní jistoty je propojena s bazálními vztahy. Náhradní rodiče vytvářejí 

rodinné prostředí, domov, nabízí své rodičovství, lásku, své schopnosti. Vztahy jsou 

pedagogickou prioritou rodičů.  Bez nich by nebylo možné nebo přinejmenším bylo 

by značně obtížené o dítě pečovat a vychovávat ho. Interpersonální vztahy jsou 

předpokladem dalších pedagogických aktivit v rodině. 

d) Potřeba pozitivní identity

Každé dítě potřebuje někam patřit, s někým se identifikovat, být součástí většího 

celku. Skrze vztahy v rodině dochází k vytváření identity dítěte. Otevřenost vůči 

minulosti dítěte je předpokladem k její tvorbě. Dítě si vytváří obraz sama sebe. Jeho 

sebehodnocení souvisí s motivací. Dítě potřebuje zažít úspěch a být pochváleno. 

Rodinná identita se vytváří postupně, zahrnuje tradice, zvyky, hodnoty a postoje 

rodiny (rodičů a pak dětí). Patří sem také společné aktivity dětí a rodičů a životní styl 

rodiny. Identifikace s rodinou je jeden z hlavních výchovných cílů.   

e) Potřeba otevřené budoucnosti

Dítě, u kterého se předpokládá osamostatnění, musí být nejprve navázáno na blízkou 

osobu. S touto osobou a dalšími členy rodiny pak  propojuje svou budoucnost. 

Rodinné kurikulum bývá stavěno tak, aby dítěti umožnilo rozvoj k samostatnosti, 

k získání sebedůvěry a víry ve vlastní síly. Teprve potom může rodina propustit dítě 

nebo již dospělého do otevřeného světa.  U dětí, které nemohou žít sami, hledají 

náhradní rodiče řešení samostatného života v chráněném bydlení, ústavu nebo děti 

zůstávají i přes ukončení pěstounské péče v dospělosti doma. Potřeba otevřené 
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budoucnosti souvisí s volbou povolání. Rodiče volí strategii podmíněného výběru 

povolání, ovlivňují záměrně volbu povolání dítěte, uvažují o tom, kde by se nejlépe 

uplatnilo. Děti, které jsou nadané, mají větší možnost volby povolání než děti 

s handicapy.   

11.4.2. Výchovné a vzdělávací priority

Výchova a vzdělávání dítěte jsou úzce propojeny. Možná právě v náhradních rodinách je to 

ještě zřetelnější. Klasické chápání výchovy jako záměrné působení na osobnost dítěte nám 

otevírá blíže pohled náhradních rodičů. Náhradní rodiče začínají působit na dítě                 

v pozdějším věku, o to více se snaží záměrně a cíleně vytyčovat možnou cestu pro dítě, její  

limity, hranice. Dítěti stanovují deklarované výchovné a vzdělávací normy. Základní 

pedagogickou prioritou je vytváření pozitivních sociálních vztahů mezi vychovateli a 

dítětem. Dítě vidí především jako sociální bytost. S tím souvisí velké úsilí o jeho začlenění  

do rodiny, jeho přijetí. Vztah se neutváří pouze na začátku, ale vytváří se až do dospělosti a 

i dále po celý život. Nastávají zásadní vývojová období, především puberta a adolescence, 

která jsou považována za zkoušku navázaných vztahů, stejně jako v jiných rodinách. 

Náhradní rodiče je ale prožívají s většími obavami a o to více se snaží pevně zakotvit,  

udržovat rytmus rodiny, rodinné zvyklosti, strukturovat denní režim a vytvářet pro dítě 

láskyplné prostředí, pokud to jen lze. Není to jednoduché a není žádná záruka, že se to 

zcela podaří. Rodiče si mohou uvědomovat svou bezradnost a vyčerpanost. 

„Na to, že je tmavá, fakt s ní nemám problémy ve škole, spíš doma, s tou její hypoaktivitou, to mě 
štve. Jako Romka  začala dříve vyspívat, začala se malovat a  kdovíco. Ona už v 5. třídě,  přitom 
její spolužačky takto nechodily. Je to nepříjemné, že bych s ní pořád řešila nějaké problémy, musím 
si vybírat, co s ní řešit a co ne. S Jirkou a Jolankou  se mnohem snáz naladíme na stejnou notu. 
Ale Věrka ty věci vnímá jinak, tak jí řeknu: Co s tím oblíkáním?--- Někdy jsem s ní měla problém. 
Tam je taková domýšlivost…,není to lhaní, ale trošku si ten svět přizpůsobuje. Možná konfabulace. 
Má svět, kterému věří. Tím pádem mám problém se od ní dovědět pravdu, umět věci nazvat 
správným jménem, ona si to ráda takto přizpůsobí. Doufám, že se to nebude prohlubovat v horší 
poruchy chování. Vnitřně je milá, hodná, alespoň tak je vnímaná ve škole, takže snad to uhrajeme.“
(Slávka, 14/17)

„Jednou Týna v 11 v noci zdrhla.--- Šli jsem se podívat do postele. Tam byl schovaný plyšový 
medvěd. (´) Já jsem ji šla hledat, muž nebyl doma, brečela jsem jak želva, protože tam venku už
nebyla. Nemohla jsem ji najít.--- Byly (s kamarádkou) na lavičce pod balkonem, pak ji šla 
vyprovodit, potkala tam dva kluky, s těmi si dala cígo a šla domů. Ona mi pak ještě píše v noci 
esemesku: Maminko, nezatracuj mě, prosím! Já jsem jí psala, že ji mám moc ráda, že ji samozřejmě 
nezatracuji…(pláče). Já vím, že vám dělám strašný problémy, že máš se mnou největší starosti. 
Nebylo by lepší, kdybych odešla pryč do děcáku a byl by pokoj? Já říkám: Ne, prosím tě, to patří 
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k životu, jsi moje dítě. Pokoj bych neměla, myslela bych na tebe, co tam děláš, s kým se kamarádíš.  
To nejde vymazat ze života…Mám pro ni slabost.“ (Irena, 15-16) 

Život v rodině je sociálním kompromisem. Jednotliví členové se vzájemně přizpůsobují, 

učí se empaticky přistupovat k druhému člověku a vyjednávat nebo se dohodnout. Některé 

děti neumí vyjadřovat své pocity a teprve se to v rodinném soužití musí učit. 

„Když došlo k nějakému konfliktu a vyhrotilo se to, začal vyčítat, že já jsem zareagovala takto nebo 
že ho trestám, že mu třeba zakážu televizi, někdy i to je málo. Tak jsem říkala, Péťo, kdybys mi to 
řekl, můžeš přeci přijít a říci tak a tak a já to hned pochopím a nemusí být tento konflikt. Čili přímo 
jsme to trénovali, učili jsme se to. Vyhrotil se problém, a já jsem mu řekla: Kdybys to řekl tak a tak 
se to dělá a říkala jsem mu své pocity, když mě něčím naštval. Tak jsem to na něj vykřičela, fakt 
jsem mu říkala, co mi vadí, proč mi to vadí, jaké mám obavy, že se bojím, že se tak chovat nemůže, 
že bude mít z těch důsledků problémy. Určitě jsme na sobě udělali dost práce.“ (Květa, 09)

Jednou z dalších pedagogických priorit je výchova k samostatnosti a odpovědnosti dítěte. 

Rodiče se tak snaží o rozvoj sociálních kompetencí dítěte. S tím je úzce propojen 

kognitivní rozvoj a další dovednosti potřebné pro budoucí začlenění do života. Náhradní 

rodiče si uvědomují, že nebudou dítěti k dispozici celý život. U dětí se závažnými 

handicapy plánují budoucnost a přizpůsobují jí své výchovné cíle. Výchova dítěte by 

mohla být označena jako výchova pro život. Do souvislosti je dávána s individuální 

vzdělávací normou dítěte. V rodinách má vzdělání hodnotu právě proto, že umožňuje 

nezávislost. Zdůrazňuje se význam vzdělání a proces učení. K tomu pak využívají rodiče 

různých prostředků ve formě rodinného vzdělávacího režimu.  

„Protože on je šikovný kluk, já si myslím, že kdyby se vyučil, tak třeba bude pracovitej a bude se 
moci začlenit do života. Ale stojí nás to opravdu hodně úsilí.“ (Květa, 07)

11.4.2.1. Vytváření pravidel a hranic ve výchově

Rodiče kladou velký důraz na výchovu, jejíž součástí je začlenění dítěte do rodiny pomocí  

jasných hranic a jejich dodržování. To vše by mělo dítěti v budoucnu zajistit co nejlepší 

start do samostatného života. Podstatné je, že rodiče formují pevný řád, pravidla ze dvou 

důvodů. Prvním důvodem je nutnost vytvoření jasného a bezpečného prostředí pro dítě.   

Dítě může jasněji očekávat, co ho čeká v případě, že pravidla poruší nebo naopak pravidla 

dodržuje. Pedagogické aktivity jsou zaměřeny na potřeby dítěte. Druhým důvodem 

k vytváření jasných hranic ve výchově jsou samotné potřeby náhradních rodičů. Náhradní 

rodiče tím získávají vychovatelskou jistotu. Začleňují dítě do rodiny a poté do společnosti 

pomocí pravidel. Nejedná se o nadvládu nad dítětem, ale o důslednost ve výchově. 
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Důvodem k takovémuto pojetí výchovy může být strach náhradních rodičů, aby dítě 

neztratili. Podporována je sociální kontrolou okolí. Náhradní rodiče se nemohou 

spolehnout na tu intuitivní součást rodičovství (respektive biologického rodičovství), na 

které se odkazují běžní rodiče.  Neví, co mohou v budoucnu čekat. Pevný řád v rodině je 

pak nahrazením rodové posloupnosti, tradic, které jsou běžnou součástí ne-náhradních 

rodin.  Drží rodinu pohromadě. 

„(A:) Máte děti vlastní i v pěstounské péči, myslíte si, že je mezi dětmi rozdíl ve výchově?
Ano. Když dělá něco vlastní dítě, tak se toho člověk tak neděsí, ale když zlobil Adam, tak jsme 
přemýšleli, co z toho bude za pár let, jaký geny, protože jeho táta je Rom, báli jsme se, on dělal 
naschvály hodně, v kolektivu měl problémy menší, teď je to dobrý, teď se to tak stáhlo, že je 
introvert a už nedráždí tolik. Takže minimálně v tom, že máme větší obavy, když nastane problém, 
tak víc přemýšlíme, jak ho řešit, co s tím bude. Že bych měla někoho víc ráda nebo míň ráda, to ne, 
ale spíš mám větší obavy u těch pěstounských dětí.“ (Jana, 06-07)

Důraz na jasná pravidla a jejich dodržování se objevily ve většině rodin. Nejvíce 

v rodinách s mnoha dětmi nebo s dětmi, které vyžadovaly vedení vzhledem ke svému 

handicapu nebo problémovému chování. Standardizaci, co je problémové chování a co 

není, stanovovali rodiče. 

„To jsem chtěla k výchově říci. Dokonce Saša tvrdí, že jsme měli být na něj víc přísní…ty hranice. 
Strašně moc určit, co je co. My v tom dospívání nemáme s dětmi problém, že i ta Věrka i když si 
zabrblá pod vousy, tak nakonec to nějak respektuje, protože vidí, že i ostatní děti to respektují.---
Myslím, že tyto přijaté děti potřebují více hranice.“ (Slávka, 24)

„Taky zkouší vyhrožovat, teď už teda ne tolik. Ale zkoušela to, to bylo na začátku, když jsme ji 
naštvali něčím, ale nemuselo to být nic výrazného. Nebo děcka když ji naštvali. Tak začala tady 
vykřikovat: A já půjdu do děcáku. Jenže na toto jsou ostatní citliví a jakmile to člověk neustojí, tak 
se rozjede něco, co budou zkoušet i ti ostatní. Tak jsme to párkrát vydrželi a říkali jí: Maruško, 
tohle neříkej. A probírali jsme to s ní. A pak byl taky jeden amok a já už říkám: Víš co?Tak já ti 
sbalím a jedeme. Říkám si, jestli to doženeme tak, že já ji tam budu muset vést!(´) To nebyl děcák, 
kde by tomu rozuměli. Že se od ní nenechám vydírat. Tak jsme z toho měli docela strach a ona 
viděla, jak já jí balím věci, naštvaně na mě koukala. Tak jedeme, začni se převlíkat. Ona se 
rozbrečela a od tý doby jsem to od ní neslyšela. Uf, ještě, že jsme nemuseli odjet!!!“ (Ivana, 35-36)

Zachovávání hranic ve výchově se projevuje v eliminaci negativního chování dítěte, 

které se pro rodiče a rodinu stalo hrozbou. Prostředky, které k tomu využívají, dokládají 

složitost konkrétní výchovné situace. Rodiče mohou za každou cenu ukazovat dítěti 

žádoucí směr chování. Takové situace řešila rodina pěstounky Ireny. Nepřijatelné chování 

nejstaršího děvčete vyvolávalo u obou náhradních rodičů nestandardní reakce. V případě 

ohrožování pěstounky nožem museli reagovat rychle a účelově. Způsob zvládání problémů 

pěstouny ovlivňoval i prožívání ostatních dětí v rodině. Sourozenci špatně snášeli chování 

své sestry, její vyhrožování, ale i autoritářské jednání pěstouna vůči děvčeti. Pěstouni si 
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nevěděli s dítětem rady, takže využívali okamžitou fyzickou převahu, aby děvče zvládli. 

Pravděpodobně by se tak za normálních okolností nechovali, o čemž svědčí i silná emoční 

reakce pěstounky při našem rozhovoru. Pěstounka Irena i po několika letech od dané 

události pláče.  

„Je to teď dobrý, lepší než před třemi roky. To řekla, že na mě vezme nůž, když ji naštvu. (´) To 
bylo horší. Vyhrožovala: Jestli mně něco zakážeš nebo něco uděláš, vezmu na tebe nůž…Pak jsme
šli  za etopedem a byla ve středisku výchovné péče, ambulantně jsme tam chodili. Ona tam 
nechtěla být na pobyt. Má to být dobrovolný, ale já jsem ji tam přinutila na tři návštěvy. Oni jí 
tam diagnostikovali, že má deprese a úzkosti a že to má těžké v životě. Teď ta puberta přešla, takže 
se to srovnalo. Hubatá je pořád, ale aspoň už nevyhrožuje.
(A:) Jak to braly holky?
Blbě. Lenka se schovávala pod peřinu. Kór když na Adélu muž lehl, povalil ji na zem a jenom jí
ukázal, že má větší sílu.Aby se někoho bála. Tak to se bála. To bylo dost dramatický. Potom jsme 
radši všechny z pokoje vyhodili a oni si to s taťkou vyřizovali sami. Aby to nikdo neviděl. 
Zaplaťpánbůh se to srovnalo.
---…(Naše dcera) jednou Adéle řekla, že lituje, že ji vůbec poznala. V nějakým afektu jí Adéla zase 
strašně provokovala nebo spíš vyhrožovala mně, a tak se bála o mě. Mamko, měla bys jít 
k odborníkům, protože já se o tebe bojím, já tě tady nechci nechávat s ní samotnou.“ (Irena, 04-
05/29)

Pravidla stanovená v rodině se mohou postupem času uvolňovat. V rodině Běly byla sice 

na počátku, stejně jako u odrostlých biologických dětí, stanovena jasná pravidla, ale časem,  

s přibývajícími problémy a následnou vyčerpaností osvojitelů, se hranice rozpouštěly. 

Nakonec zůstalo spíše u proklamace hranic, které si reálně stanovovalo samo dítě. Rodiče 

reagovali spíše slabým výchovným vedením. Adoptivní matka si nebyla jistá, zda může 

dítě trestat, sociálně-patologické chování chlapce chápala jako vlastní selhání. Před širším 

sociálním okolím se o problémech nezmiňovala. Pokud dítě trestal otec, došlo 

k dočasnému ústupu problémů. Postupně ale přestal brát syn ohled i na autoritu 

adoptivního otce. 

„Když se něco stalo, byla jsem zoufalá. Nejradši bych ho seřezala, ale to jsem nemohla. Když jsem 
dala Honzovi facku, podíval se na mě těma svýma očima a já jsem se bála, že on mě přestane mít 
rád. Vždyť jsem jeho máma! Když k nám přišel, byl tak hodnej. Seděl mi na klíně a nechtěl se       
ode mne hnout. Já jsem ho vypiplala a bylo nám spolu dobře.--- Když bylo nejhůř a zase něco 
proved, trestal ho a řval na něj manžel, to chvilku pomohlo, ale Honza nebrečel, stál, zarytě, 
zarputile a díval se mu do očí. Já jsem chvílema i věřila, že nic neproved. Přece by to takhle 
nemohl jinak vydržet. Bylo u nás rodeo a příští den se mě Honza klidně zeptal: Mami, co budeme 
dělat k večeři?  Já mám chuť na hranolky. Já jsem měla úplně stažený žaludek a on už byl 
v pohodě. Stejně si dělal, co chtěl.--- Ty jeho krádeže, to kouření, to mě přivede do hrobu. Teď tady 
někdo zvonil, že mu Honza dluží dva tisíce, ať mu je dám. Nic mu nedám, už jsem za něj zaplatila 
dost.--- Teď, když se mě ptáte, tak už o tom mluvím, ale ještě před pár lety bych to nikomu 
neřekla…to bych se hambou propadla. Co by si lidi řekli? Vzala si děcko a neumí ho 
vychovat?...(…)…(…)…(smutně).“ (Běla, 09)
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Pravidla a hranice ve výchově jsou v náhradních rodinách jasnější a celkově se více lpí    

na jejich dodržování. Příčinou je zvýšená ochranná funkce rodiny. Rodiče v pohledu         

na dítě propojují jeho minulost, prožité zkušenosti, s přítomností, s aktuálním chováním. 

Minulost dítěte je v pohledu na dítě silným prvkem, často zakryje i současné 

problematické chování. Rodiče jsou pak v hodnocení výchovných situací shovívavější.

11.4.2.2. Individuální vzdělávací norma

Každému dítěti je v rodině postupně stanovována přijatelná individuální vzdělávací 

norma. Rodiče pak žádají, aby škola tuto normu akceptovala. Některé děti nejsou schopny 

nebo nemohou dosáhnout takového úspěchu ve škole jako jejich spolužáci nebo biologické 

děti náhradních rodičů. Norma by měla být přijatelná nejenom pro dítě, ale i pro samotné 

rodiče. Stanovení normy je založeno na rodičovských aspiracích a schopnostech a 

možnostech dítěte.  V ideálním případě je individuální vzdělávací norma dítěte stanovena 

podle skutečných předpokladů dítěte, které se snaží náhradní rodiče rozvíjet, vzdělávací 

norma je tedy reálná. 

Rodičovské aspirace

Individuální vzdělávací norma dítěte

vysoká 

reálná

nízká
Schopnosti

a možnosti dítěte

Tabulka č. 8: Individuální vzdělávací norma dítěte

Někdy ale může dojít k nesouladu. Rodiče mohou mít na dítě vyšší nároky, jsou více 

výkonově zaměřeni, očekávají od dítěte větší úspěch. Dítě se nemusí vyvíjet podle 

představy náhradních rodičů, ti mohou být zklamaní. Jejich aspirace jsou vyšší, dítě 

nemůže vzdělávací normu splnit. Hledají pak nějaké zdůvodnění tohoto stavu. Potvrzení 

svých názorů nacházejí většinou u odborníků. Mezi nejčastější zdůvodnění patří 

argumentace genetickou výbavou dítěte a jeho handicapy. 

„Jak mně to vadilo, že se nemůže naučit počítat!“ (Monika, 02)
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„U (vlastní dcery) jsem vůbec nevěděla o jejím učení, tady musím každý den se dětem věnovat. Já 
jsem nesrovnávala. S tou Adélou mě to trošičku ze začátku zklamalo.“ (Irena, 09)

Dochází ale také k opačné situaci. Dítě předčilo očekávání rodičů, dosahuje lepších 

výsledků ve škole a rodiče jsou spokojeni s celkovým pozitivním vývojem dítěte. 

Pěstounka Irena se domnívá, že jejich péče o dítě v rodině napomohla výrazně rozvoji 

dítěte.

„…O Lence zase říkali, že má primitivní matku, která nedojede 10 kilometrů do města. Mysleli 
jsme, že bude tak do pomocné školy, a z ní se nakonec vyvinula tak  bezvadná holka. I když se s ní 
musím pořád učit. O zvláštní  škole není ani řeč, ona je pro život. Říkáme jí s mužem žena z lidu. 
Má občas takové hlášky ze života, takový praktický.---  Ta mě naopak překvapila svou šikovností. 
To jsme nečekali, čekali jsme, že to bude nějaká buchtička, která nebude schopná, ale díky  rodině 
se takto vyklubala.“ (Irena, 09)

11.4.3. Rodinný vzdělávací režim 

Ať rodina chce či nechce, musí se přizpůsobit školnímu životu dítěte a jeho povinnostem.  

Rodinný vzdělávací režim představuje konkrétní postupy a nepsaná pravidla, která se 

vytvářejí v rodinném prostředí v závislosti na školní docházce dítěte. Režim vypovídá       

o tom, jakou váhu přikládají rodiče přípravě do školy a jak domácí příprava probíhá. Patří 

sem organizace rodinného života v závislosti na výchovných a vzdělávacích prioritách 

rodiny a motivace dětí k učení. Rodinný vzdělávací režim obsahuje i podporu a aktivní 

provozování dalších činností dítěte ve volném čase, které napomáhají k jeho rozvoji. 

Každá rodina si vytváří vlastní režim. Je závislý na charakteristice jednotlivé rodiny. 

Rodinný vzdělávací režim souvisí v prvé řadě s velikostí rodiny. Malé rodiny, s jedním  

dítětem, kde nevyrůstají ani žádní nevlastní sourozenci, mají mnohem více příležitostí a 

času, ve kterém se mohou dítěti věnovat a svůj režim organizovat. Velké rodiny s více 

dětmi volí neustále priority v přípravě - komu se budou rodiče věnovat, jak dlouho se 

budou učit a co se budou učit. Rodiče nemohou strávit se všemi dětmi stejný čas.  Děti jsou 

tak záměrně vedeny postupně k samostatnosti a odpovědnosti v přípravě do školy. Režim 

souvisí také ve velké míře s výchovně-vzdělávací náročností dítěte. Děti s handicapy   

potřebovaly více času na přípravu, zvolení náročnějších specifických přístupů rodičů nebo 

zvýšenou motivaci k učení. Ovlivňovaly pak vzdělávací režim rodiny více než děti ostatní. 

V poslední řadě pak vzdělávací režim odráží aktuální rodičovské potřeby. 
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11.4.3.1. Příprava do školy

S dětmi se do školy připravují především náhradní matky. Ve třech rodinách se přípravě 

do školy věnovali společně i otcové. Naproti tomu v jiných třech rodinách se náhradní 

otcové téměř nikdy domácí přípravy dítěte neúčastnili (šlo o ty tři rodiny, ve kterých se 

rozpadly partnerské vztahy).   

„Já jsem doma, tak jsem od toho.“ (Irena, 25)

„Jak jsem říkala, my jsme se neučili ani s našima dětma, takže jsem si myslela, že to půjde samo. 
Ale i když je Honza chytrej, chtěl všechno dělat se mnou. Nešlo mu to tak jak našim dětem. Někdy 
jsem říkala manželovi: Pojď mu to vysvětlit, já tomu moc nerozumím. Ale on mi odpověděl: Není 
blbej, aby se to nenaučil sám, ať si to přečte ještě jednou. Se mnou se taky nikdo neučil...A bylo 
to.“ (Běla, 09) 

Příprava do školy zabírá rodině část odpoledne nebo večera. Rodiče se připravují s dětmi 

na písemné práce, na zkoušení nebo jen procvičují probranou látku. Ve velké většině 

dohánějí to, co ve škole nestačily dopsat, udělat nebo si připravit. Asi nejnáročnější je tzv. 

suplování školy v domácím prostředí. Rodiče dodělávají doma s dítětem práce, které 

mělo dělat ve škole, protože je ve škole dítě nezvládlo. K tomu vypracovávají ještě domácí 

úkoly. Rodiče se přizpůsobují nadměrným požadavkům školy a akceptují její nároky. Roli 

hraje i aktuální potřeba naučit se cíleně nějakou látku nebo splnit zadanou povinnost. 

Navíc je zde aktuální podmínka času rodičů, který mohou dětem věnovat. 

Domácí příprava může být zatěžující, pokud se dítě učí s obtížemi, je pomalé, látku 

nechápe. Rodiče, kteří nemají dostatek trpělivosti nebo jsou unavení dlouhodobým úsilím 

o udržení dítěte ve škole, mají s přípravou s dítětem problémy. Často již využili různé 

taktiky a strategie, které nefungují. Dítě se může pohybovat na horní hranici svých 

možností. Navíc některé děti se odmítají učit, dle slov pěstounky Květy berou učení jako 

mučení a nechtějí spolupracovat. Náročné je pak hledání motivace rodičů, která děti 

k učení přiměje. Náhradní rodiče vymýšlejí různé metody učení, které by usnadnily osvojit 

si probíranou látku do školy. To zabírá velké množství času. Jen tak je ale možné udržet 

prospěch dítěte na stanoveném standardu. Rodiče ale ne vždy dokáží dlouhodobě udržet 

pravidelnost a důslednost v přípravě. Dítěti, které úkoly nezvládá, ho raději napíše sám 

rodič, jen aby byla příprava do školy hotová. Rozhodující je tedy rodičovský postoj a 

rodičovské potřeby, které stanovují, jak bude příprava konkrétně vypadat.  

„Pro nás jsou nejhorší úkoly. Zeptám se: Máš úkol? Nemáme nic a pak má poznámky, plný sešit 
poznámek. Nevím, jestli mi to dělá nebo nedělá schválně. Nebo si vzpomene na úkol až v deset 
večer. Já mu do tašky nelezu. 
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Učím se s ním já. Řeknu: Uč se sám, já ti to pak opravím, ale je to samá chyba. Když dělá úkoly, je 
to strašný řev. Já to někdy raději udělám, ale on to dělá vlastně pečlivě. Říkám pořád  učitelce, ať 
mu úkoly nedává, že je to hrozný. Učili jsme se násobilku, udělala jsem barevné kartičky                
od jedničky do desítky. Za večer mi to řekl, ale druhý den to už neuměl. Tak je to se vším. Oddrmolí 
třeba vyjmenovaná slova jako básničku, chytne se. Ale v praxi to nepoužije. Napíše to tak, jak ho to 
zrovna napadne.--- Měla jsem připravené kaštany, aby to viděl. To už není možné, řvala jsem, 
nechtěla jsem to slyšet (´)…(zoufale…Já jsem se s tím dodnes nesmířila… já jsem rezignovala!“ 
(Monika, 02)

„Ta první, druhá třída tomu Petrovi (šla), protože on byl schopen zvládnout učivo, ale potřeboval 
přestávky a nějak zabavit.  My jsme psali úlohy, při každých dvou řádcích jsme hned tleskali a 
zpívali, chválila jsem ho, když se mu to povedlo. Jásala jsem  nahlas, aby bylo vidět, že to udělal 
dobře a trošku ho povzbudila.
---
(A:)Co konkrétně děti dělají, když se mají učit?
Potřebují na záchod. A mají po náladě. A Petr má hned špatnou náladu, je podrážděnej, otrávenej, 
oddaluje to, jak to jenom jde. U nás doslova platí učení - mučení a má k tomu úplně odpor.“ 
(Květa, 03/06)

„Jinak to bylo s Adélou podobný, možná ještě horší než učení s Lenkou. Musela jsem se s ní každý 
den učit a překládat jí (látku), aby tomu rozuměla. To bylo dost náročné.--- Brala učení jako 
povinnost, já jsem se o tom nebavila. Řekla jsem: Jdeme se učit podle rozvrhu. Máme zítra 
přírodopis a podle toho jsme jely. Každý den pravopiska nebo diktát, ty „íčka“ jsme procvičily a 
na  trojky a čtyřky jsme to uhrály.“ (Irena, 03)

S menšími dětmi a dětmi, které to vyžadují, se rodiče učí častěji a déle. S přibývajícím 

věkem dítěte se příprava oslabuje, rodiče mají snahu, aby se dítě co nejvíce připravovalo 

bez pomoci rodičů. Příprava slábne i s počtem dětí v rodině. U prvního dítěte jsem 

zaznamenala větší vytrvalost rodičů a snahu o lepší známky než u jejich mladších 

sourozenců. Ve větších rodinách se pokusili stanovit buď věkové nebo denní časové 

hranice, do kdy se budou s dětmi pravidelně připravovat do školy, aby vůbec zvládli denní 

rodinné povinnosti. Rodiče mají pocit, že rodina je něco jako detašované odpolední 

pracoviště školy, školní příprava pohlcuje všechen čas a doma se vytrácejí jiné běžné 

rodinné aktivity. Ovlivněny jsou i vztahy rodičů a dětí. Ve velké rodině Ivany je přivedly 

předchozí zkušenosti na nové řešení organizace domácí přípravy. Rodiče se tak učí pouze 

s dětmi do šesté třídy. Se staršími jen minimálně, když potřebují pomoci. Ukázala se dobrá 

spolupráce náhradních rodičů se školou, když svůj záměr o omezení přípravy oznámili 

učitelům. Očekávali, že prospěch dětí se tím zhorší, což se také stalo. V rodině Pavla 

zavedli naopak hranici osmé hodiny večerní, kterou končí společná příprava s dětmi a 

rodiče se od té doby věnují svým vlastním zálibám. Monika se přestala s Kubou učit úplně, 

na učení do školy rezignovala, dítě má s učením problémy, náhradní matka je vysílená. 

Kontroluje proto chlapce jen namátkou a v případě nutnosti. Její přístup je benevolentní.    
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Ve velké míře nechává učení s dítětem na škole. Chlapec chodí do základní školy 

waldorfské.  

„Učila jsem se s ním spíš já. Teď se neučíme vůbec. Má krátkodobou paměť, nic si nepamatuje.“ 
(Monika, 03)

„U těch velkejch se snažíme, aby se učili sami a chodili  jen s tím, když potřebují něco vysvětlit. 
Aby ta odpovědnost za školu nebyla na nás, protože jak těch dětí je hodně, tak jsme to po 6. třídě 
odbourali. Řekli jsme to i na základce ve škole, asi že to takhle začneme. Od té doby má Lucka ty 
trojky a čtyřky, ale že už je to pro nás neúnosný. Každý den se učit, zkoušet je, přezkušovali jsme je, 
vysvětlovali jsme jim to a učili jsme se třeba až do večera. Na přeskáčku, jak těch dětí je víc. Večer 
jsme padli, hlava nám třeštila.
(A:) Kdy jste na toto přišli? To byla asi velká změna.
No protože nám nastoupily další děti do školy. Všechny čtyři děcka chodili do školy, bylo toho 
moc. Patrik, Lucka, Olda…Zuzka byla u nás rok, všechny čtyři děcka a to už bylo poměrně moc a 
nastupovala Maruška do školy. A za rok další Hanka a to jsme říkali, že to ale nemůžeme dát! Na 
to nemáme. Nehledě na to, že nám přišlo, že to není pro ně dobrý. Takže postupně se naučili 
připravovat a přicházet jen s problémama, který nezvládnou.--- Ti malí to potřebujou, aby je 
kontroloval, připravoval jim tašky, pomohl jim s tím. Pokud to nemá být jen o učení a o škole ta 
naše rodina, tak  to musíme odbourat.“ (Ivan, 47)

„Většinou přijedeme z práce kolem půl páté, páté. Když přijede mamka brzy, tak jsme rádi, to je 
fajn, děti chodí ven nebo mají kroužky. Kolem šesté hodiny se snažíme začít se školou, pak je to 
někdy až do osmi. Třeba když má Fanda, tři úkoly, který už měl (zadané) dlouho, třeba čtenářský 
deník nebo sloh, tak to je (náročné). Sabinka říká, že nemá vůbec nic (za úkol), že to je v pohodě, 
ale někdy má úkoly. Ale maximálně denně asi dvě hodiny. Když je osm hodin, tak už jsme unavení a 
říkáme, tak a to je váš problém, měli jste si to dělat dřív.“ (Pavel, 05)  

Příprava do školy je čas věnovaný dětem a učení.  Ani tento čas ale není neomezený. 

Organizována je tak, aby podstatně nezasáhla organizaci domácnosti a aby vyhovovala 

rovněž rodičům a jejich potřebám. V případě, že příprava převyšuje možnosti rodiny, 

rodina strategicky přeskupí povinnosti do takového režimu, který je schopna 

zvládnout. Změna v režimu přípravy není jednoduchá a trvá dlouho. Na počátku se rodiče 

snaží vyhovět škole a co nejpoctivěji se na vyučování s dítětem připravovat. Postupně 

dochází k tendencím směřujícím k uvolnění přípravy, jejímu omezení a rozvoji 

samostatnosti dětí. Důvodem je zajištění normálního fungování rodiny. 

11.4.3.2. Motivace dítěte

Každé dítě má snahu o pozitivní hodnocení ve škole. Jeho hodnota bývá potvrzena 

známkou nebo hodnocením chování či jiných činností. Motivace dítěte ovlivňuje jeho 

výkon ve škole i v domácí přípravě. Také v rodině dochází k potvrzování hodnoty dítěte, 

k uznání jeho osobnosti a ceny. Rodiče s ním tráví svůj čas, věnují se mu, jsou rádi, že jsou 
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spolu. Motivace souvisí s potřebami dítěte a jejich naplňováním. Děti, které nemají 

uspokojené potřeby, nebudou pravděpodobně ke školní práci dostatečně motivované. 

Motivaci můžeme rozlišit na vnější, která je zajištěna rodiči nebo učitelem, a vnitřní, 

kterou se motivuje žák sám. Cílem je, aby dítě bylo vnitřně motivované ke školnímu 

výkonu. Nejprve ale musí nastat motivace vnější, kterou poskytují především rodiče. Jejich 

hodnocení výkonu a jejich pojetí vzdělávací normy výrazně ovlivňuje vztah dítěte            

ke školní práci.  Rodiče zdůrazňovali význam vzdělání pro život a snažili se hodnotu 

vzdělání dítěti předat. 

Rodiče motivují slovně. Odkazují se na vzdálené cíle dítěte, ukazují představu   o tom, čím 

by dítě mohlo v budoucnu být a co by pro to mělo učinit. Například rodiče motivují dítě 

k výběru takového povolání, které odráží charakteristiku dítěte a jeho vlastnosti.  

„Ještě jsem mu celou školní docházku říkala, že on je autoritativní a má problém se podřídit. Já mu 
říkala: Ty musíš studovat, abys byl na určitém postu, a neměl nad sebou tolik nadřízených, protože 
ty se pak těžko podřizuješ. Takže dneska mi to už uznává.“ (Slávka, 03) 

„(A:) Jak ji motivujete?
Zase tím, že to do života bude potřebovat  a ona, která má ráda peníze, musí mít vysokou 
ekonomku, aby byla inženýrkou, aby měla vysoký plat a jezdila do Prahy a tam si nakupovala       
ve značkových obchodech .“ (Irena, 17)

Pro dítě je podstatné zažít úspěch ve škole, dostat dobrou známku. Tak se stvrzuje jeho 

pozitivní hodnota. 

„Z češtiny, tady začala zažívat úspěch, zjistila, že to není  jenom splnit si domácí úkol a nazdar. 
Jakmile začala dostávat pěkný známky, tak ji to začalo motivovat, a teď má fakt hezký známky.“ 
(Ivana, 05)

Pochvala od rodičů je velmi důležitá pro dítě. Rodiče se snažili děti chválit. Posilovali  

sebevědomí dítěte a jeho kladné sebehodnocení. Chválili dítě za dobrou známku, za výkon, 

za práci, snahu, ale také jen tak pro radost. Dobrá známka nemusí být jednička, pro některé 

dítě je dobrá známka trojka nebo čtyřka. Slávka chválí především za pomoc v domácnosti 

nebo za pomoc s péčí o postiženou sestru.

„Občas říkáme dětem, že je máme rádi, že jsou šikovní, že se jim to podařilo. Za známky je 
chválíme, že jsou skvělí.  Když udělají nějakou práci…“ (Pavel, 07)

„Říkám jí: Ty jseš moje šikovná holčička a ona tuhle říkala: Mamko, já to tak ráda slyším, když mi 
řekneš, že jsem tvoje šikovná holčička, mě to tak zahřeje tady u srdíčka.“ (Irena, 22)

„Někdy mu dám práci a říkám: To jsi udělal dobře, jseš šikovnej. On ví, že ho chválím a snažím  se 
chválit za práci. Práce, ta mu jde, chci aby byl pracovitej. Máme velkou zahradu, jsem ráda, že 
může trochu pomoci. A při tom učení taky, jásala jsem u každé věty, která se mu povedla: Vidíš, 
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vždyť ty se to umíš naučit.--- Já to prožívám s ním, ty emoce ze mě jdou, on na to dobře reaguje,
protože vidím, že z toho má radost..--- Musíme ho nechat spíš chvilku odpočinout, jít se napít, mít 
trošičku přestávku a  zase pokračovat.“ (Květa, 09/11)

„Peníze žádné, hlavně chválím.--- U každého dítěte je motivace jiná. To, co je pro jednoho trestem, 
je pro jiného něco jiného. Cením hlavně snahu.--- Je zajímavé, že u Věrky se mi to motivačně 
nedaří a pak mám děti, které vůbec nemusím motivovat a dělají. Odměnou spíš je výhoda, to 
znamená, že jim dovolím na televizi, na počítač nebo že si uděláme výlet do obchodu a tam jim 
něco koupím. Peníze nedostávají pravidelně. Pro mne nejsou tou odměnou výsledky ve škole, jako 
výsledky tady v naší rodině. Jinak děti hodně makají doma, myslím fyzickou práci. Tu berou jako 
samozřejmost  nebo uklízí, vytírají. Hodně jsou zapojeni do této práce. Konkrétně Pepa když potom 
chce někam jít, požádá mne o peníze, dám peníze. U Saši jsem to třeba brala a u Jirky taky, že tu
Olinku doprovázejí, je to taky svým způsobem práce, nepovažuji to za samozřejmost. Jsem jim 
vděčná. Slovně jim poděkuju a někdy jim i něco koupím.“ (Slávka, 21)

Naopak Monika sdělila, že dítě nechválí, že to neumí a že pochvalu nepoužívala ani           

u vlastní dcery. Sama ale cítí, že to není v pořádku. 

„Já chválit neumím. Mě doma nechválili, to bych se měla asi naučit. Já jsem ale bojovala i 
s dcerou.“ (Monika, 05)

Pěstounka Jana zase vypovídala, že děti chválí, ale na přímou otázku jak konkrétně 

nedokázala odpovědět. Slovní ujišťování o tom, že pochvalu užívá, nekorespondovalo 

s její praktickou aplikací. Rodiče vědí, že dítě se má chválit, mnozí z nich, ale mohou mít 

s konkrétním vyslovením pochvaly problémy.  

„Každého chválíme za to, kde je dobrý, snažím se pochválit i za to, i když má horší známky než 
druhý, ale stojí ho to víc úsilí. Spíš se člověk snaží ocenit to úsilí, protože někomu to jde hůř nebo 
lépe.
(A:) Jak konkrétně to říkáte?
………..
(neříká nic).“ (Jana, 07)

V rodinách funguje také užití motivace materiální. Rodiče slibují za dobré školní výkony 

oblečení, dobré jídlo nebo peníze (ty buď navyšují nebo snižují).  Vždy se jedná o něco, co 

by dítě chtělo dostat, o čem mluví, co má rádo. Materiální motivaci pak doplňují i motivací 

slovní.

„…nakonec jsme jí řekli, že když nebude mít čtyřku,  tak jí koupíme mikinu. Chtěla nějakou horses 
(značkovou). Říkali jsme jí taky, že nebude mít pořádnou práci, když bude mít čtyřky, že když má 
v 6. třídě čtyřky, co bude mít v deváté?“ ( Pavel, 03)

„Třeba jí možná dám na svačinu na přilepšenou, aby měla to jídlo lepší. Teď jsem dokonce jí 
začala dělat svačiny už večer sama. Udělám jí to se salátem zelným, to ona miluje. Aspoň když má 
pěknou svačinu, tak má dobrej pocit, když do té školy jde.“ (Irena, 24)

„My dáváme Ritě peníze za jedničky, když donese jedničku, má pět korun.“ (Vanda, 02) 



195

„My máme dvacet korun základ, ať zlobí nebo nezlobí, učí se nebo neučí. A pak můžu až třicet 
korun ohodnotit a manžel taky. Takže mají měsíčně nejvíc osmdesát korun. Ale dáme asi tak těch 
čtyřicet. Hlavně, že je motivuje k tomu, že bude nějaké osobní ohodnocení podle snahy a výkonu. 
Podle známek by to bylo nespravedlivý, někdo na to má, někdo nemá.“ (Jana, 09)

Motivace rodičů může mít i značně emotivní podobu. Způsoby, které náhradní rodiče 

užívají, je možné charakterizovat spíše jako nátlakové a zastrašující. Vyčítají dítěti špatné 

známky, křičí, vyhrožují. Děje se tak v situacích vypjatých, když je málo času, rodiče 

nezvládají skloubit přípravu do školy a další povinnosti nebo se příprava do školy dočasně 

zanedbala a dítě se prospěchově zhoršilo. Rodičovské představy o úspěšnosti dítěte nejsou 

naplněny. 

„Je to takový střídavý. Když šla na druhý stupeň, tak si myslím, že se zhoršila. My jsme měli míň 
času, protože jsme měnili práce, takže jsme ji motivovali tím, že jsme na ni řvali, že se musí zlepšit. 
Říkala nám, na co jí to bude, že na to kašle a že se učí pro sebe. Ale letošní rok má taky mezi 
trojkou čtyřkou, ale pro změnu dějepis, matika jí vychází docela dobře.--- My řešíme známky, 
většinou v neděli a pak se musí (učit).“ (Pavel, 02/04) 

11.4.3.3. Činnosti ve volném čase

Věnování se svým zájmům a koníčkům je v náhradních rodinách rozšířenou aktivitou. 

Většinou náhradní rodiče děti podporují. Děti tak tráví svůj volný čas smysluplně.

Koníčky jim byly doporučovány a vybírány převážně rodiči. Rodiče odhadovali, k čemu 

by se dítě hodilo a co by mu asi šlo. Snaží se podporovat takové koníčky, ke kterým mají 

sami vztah. Dítě je tak rozvíjeno v činnostech, které určují rodiče. Pokud bychom 

uvažovali, že by dítě vyrůstalo v jiné náhradní rodině, je možné se domnívat, že by 

pravděpodobně rozvíjelo jiné aktivity. Činnosti ve volném čase jsou jistou charakteristikou 

rodiny. Především ve dvou velkých rodinách je znát citelná podpora dětí k volnočasovým 

činnostem. Podporovány jsou společné aktivity dětí a rodičů, které stmelují rodinu 

společnými zážitky. 

„Pak spolu sportujeme, všichni, a to nás baví. Jezdíme na lyže, na kolečkové brusle, na normální 
brusle, na kolo vyrazíme. A baví nás túry. My máme barák na horách. Nás baví chodit pěšky a 
nejvíc nás baví, když nevíme kudy. Naplánujeme si doma trasu, pak jdeme a já se ptám: Děti, kam 
vede tahle cesta? Mami, mlč!“ (Ivana, 54)

Nejčastější činnost, které se věnují děti ve volném čase, je hra na hudební nástroj

nebo zpěv. Podporují ji především rodiče, kteří sami hrají a hudbu mají rádi. Irena 

s manželem, který je hudebník, vede děti cíleně k hudbě a ke zpěvu. Jejich Týna je 
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talentované děvče, které by v budoucnosti chtělo studovat konzervatoř. Talent mají i děti 

z dalších rodin.  

„Týna výborně zpívá, což nás moc těší. Jezdí k jedné výborné učitelce, už 7. rok. Ale tím, že jí jde i 
matematika, mohla by jít na ekonomku. Po ekonomce by si udělala akademii nebo konzervatoř.---
A navíc s tou ekonomkou se vždycky uživí. Byla by to pojistka pro život, to pořád říkáme.“ (Irena, 
11)

„Honza pěkně zpívá, vybrali ho ve škole do sboru. Jezdili pak po Evropě, ale bylo to pro něj dost 
náročný. Ten sbormistr je nutil dvě hodiny sedět a zpívat, což na něj moc nebylo. Ale zase se mu 
líbilo, že má krásný oblečení, vestičku, košili, naleštěný boty. Chodil tam asi čtyři roky. Pak toho 
nechal.--- My jsem ho nenutili…a to je asi škoda, mohl to dělat pořád, byli tam slušný děcka.“ 
(Běla, 07)

„Jednak ho bavila hudba, dělal bubny, chtěl jít na konzervatoř, ale nedostal se.“ (Slávka, 04)

„Hraje na kytaru a teďka začal saxofon. Sousedi mají haló, ale taky se docela zabejčil, až mě to 
překvapilo (příjemně, nadšeně, že mu to jde).“ (Ivana, 53)

Na hudební nástroje hrají i děti, které nemají podle rodičů talent. Rodiče ale mají zájem, 

aby dítě dělalo nějakého seriozního koníčka. Například Patrik, chlapec omezený 

mentálním postižením, nemůže dosahovat takových výsledků jako jiné děti. Věnuje se mu 

ale se zájmem učitel z hudební školy. Rovněž Kuba nezná noty, ale hraje na housle.  

Rodiče přikládají váhu dobrému vedení paní učitelky, která jejich situaci chápe vzhledem 

k osobním zkušenostem s vlastním postiženým dítětem. 

„Patrik hraje na buben a má rád sport, není ale organizovaném, nechodí do hudebky, to by nedal, 
ale ten učitel z hudebky sám zkouší, kam vlastně může až dojít. On má talent, ale tím jak je 
mentálně postižený, tak je omezený. Bubnování  má takovou matematickou strukturu, která jemu 
nejde, ale on má smysl pro rytmus a pro takt a to jsou dvě věci, které se bijou. A pro učitele je to 
zajímavý, co Patrik dokáže. Když jede podle bubenických not, tak zahraje i těžký věci. Ale když to 
má použít, když hrajou s klukama, tak hraje pořád stejný rytmus, občas jiný. Kluci mu musejí říct: 
Hoď to tam trochu jinak! A navést ho, není to bubeník....--- Hlavně tím ale vybíjí agresivitu, což mu 
pomůže.“ (Ivana, 53)

„Dcera nám poradila, aby hrál na housle, ale neumí noty. Učí ho bývalá paní učitelka z umělecké 
školy, která dělala asistentku ve škole. Sama má postiženou mongoloidní dceru. Doma ale Kuba 
necvičí, hraje jen s učitelkou. Manžel ho doprovázel na kytaru, ale Kuba už nechce. My u hraní 
bojujeme, ale zahrajeme si. Talent nemá. Máme štěstí na učitele.“ (Monika, 04)

Další aktivitou dětí je výtvarná výchova v zájmových kroužcích, objevuje se také tanec.

Jirka chová doma zvířata. Rovněž v rodině Ivany je chov zvířat oblíbenou činností. Děti 

své aktivity průběžně střídají, zkouší, co je baví. V rodině Ivany a Ivana to akceptují, 

pokud dítě skutečně nemá talent nebo se trápí.  

„Lucka má tancování, chodí na break a kytaru, do toho se zakousla, že se naučí a hraje teda 
pěkně.--- Kamil chodí na výtvarku. Zkoušeli jsme flétnu předtím, ale tím, jak má nemotorný prsty, 
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tak to je za trest. Musel toho nechat. Už nevěděl, jak se jí vyhnout. Nejdřív byl nadšenej, ale pak 
získal odpor k tomu a věděli jsme, že to nemá cenu.“ (Ivana, 54)

Vedení dětí k zájmovým činnostem a jejich podpora ze strany náhradních rodičů je 

položena v případě Slávky na misky vah spolu s přípravou do školy. Pěstounka volí 

prioritu mezi učením a koníčky. Jak sama říká, v minulosti by dítě spíše motivovala 

k učení, nyní na základě zkušeností preferuje zájmy dítěte, které vidí jako zásadní. 

„Jirka se učí hrozně, propadal loni z angličtiny a pak druhý rok má dvojku. Je to taky trochu        
na kantorovi. Ale je to kluk.  A je to kluk moc širokých zájmů. Já kdybych ho honila k učení, tak      
na zájmy nebude mít čas. Sašu jsem ještě honila se učit. Ale pak jsem z toho vyrostla.“ (Slávka, 12)

Jako protiváha času věnovaný koníčkům se jeví čas trávený u počítače nebo televize. Je 

hodnocen rodiči jako ztracený. Zkouší dětem počítač omezovat, někdy zakazovat. Starší 

děti pak tráví na počítači dosti času, který se snaží mít náhradní rodiče přesto                  

pod kontrolou. Kontrolují také, s kým jsou v kontaktu a na jakých stránkách. Přístup 

k počítači se stává kurzorem plnění jejich povinností. Pokud dítě má splněné povinnosti, 

může na počítač, pokud ne, má zákaz. Ne vždy se to ale rodičům daří. Kvůli času 

strávenému u počítače vzniká množství konfliktů. 

„Pořád by byl jenom na počítači nebo u televize. Před televizí si udělá bufet a jí a sleduje, co 
dávají. Na počítači ho zajímají hry a  facebook. Má tam virtuální lásky, oslovuje je lásko…“ 
(Monika, 04)

„Hodina u počítače uběhne a  nazdar, to už tak mají. Mají zavedeno, že když přijdou ze školy, ptají 
se: Mamko, co mám udělat, abych mohla na počítač? Buď umyjí nádobí nebo dělají jinou práci. 
Nechodí na něj tajně. Adéla je buď na facebooku,  ale  spíš si pouští videa a nějaké kravinky. 
Nějaké krváky, jak rozřezávají člověka motorovou pilou a já říkám: Adélo,  prosím tě!                 
Na facebooku je spíš Týna.“ (Irena, 07)

11.4.3.4. Druhy rodinných vzdělávacích režimů

Rodinné vzdělávací režimy se v náhradních rodinách liší. Rodiče vytvářejí odlišné postupy 

a volí různá pravidla typická pro daný režim. Podle toho jsem pak mohla rozlišit čtyři 

druhy rodinných vzdělávacích režimů, které popisuje Tabulka č. 9.

Školní rodinný vzdělávací režim je založen na plnění požadavků školy. Rodiče se dětmi 

učí, připravují na další den, snaží se dopracovat nesplněnou školní práci ze školy, někdy 

dochází k suplování školy v domácím prostředí. Volný čas dětí je poznamenán přípravou 

do školy a její preferencí. Nárazový režim funguje v jakýchsi vlnách a reaguje na aktuální 

podněty dítěte a školy, někdy i na poslední chvíli. Dítěti je dávána větší svoboda v plnění 

školních povinností, někdy na úkor její kvality, posilována je samostatnost dítěte. Koníčky 
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si děti vybírají samostatně, posléze jsou podporovány. Komplexní režim by mohl být 

označen za ideální. Respektuje potřeby rodičů i dětí, příprava do školy je průběžná a 

cílená. Rodiče se zaměřují na všestranný rozvoj dítěte, podporují veškeré pedagogické, 

kulturní a sociální aktivity, u kterých se dítě něčemu učí. Poslední, benevolentní vzdělávací 

režim, je založen na liberálních přístupech. Rodiče plní minimum školních povinností, 

základní motivace k učení je ponechána na dítěti a na učitelích ve škole. Koníčky se mění 

podle aktuálních zájmů dítěte.  

Rodinný 

vzdělávací 

režim

ŠKOLNÍ NÁRAZOVÝ KOMPLEXNÍ BENEVOLENTNÍ

Příprava 

do školy
náročná a úplná

krizová,

na poslední 

chvíli

podle potřeb 

dítěte a rodiny

minimum školních 

povinností

Motivace
splnit nároky 

školy

zaměřená na 

aktuální podnět
průběžná a cílená

ponechána na dítěti 

a škole

Činnosti 

ve volném čase

po splnění 

školních 

povinností

demokratická 

volba dítěte

důraz na 

rozvojové 

činnosti

proměnlivé

Tabulka č. 9: Druhy rodinných vzdělávacích režimů

Uvedené jednotlivé druhy režimů se mohou střídat nebo měnit jeden v druhý. Na počátku 

školní docházky většinou docházelo k volbě režimu školního. Postupně však docházelo 

k přeměně na takový režim, který aktuálně vyhovoval fungování rodiny.  

11.4.4. Strategie vyjednávání se školou 

Rodičovské strategie vyjednávání se školou představují paletu jednání rodičů, způsobů 

komunikace a obranných mechanismů, které náhradní rodiče uplatňují ve vztahu              

ke školnímu prostředí. V rodičovských strategiích se odrážejí pedagogické priority rodičů,  

výchovně-vzdělávací cíle, hodnoty a celková osobnost rodičů. Strategie vyjednávání 

souvisí se zkušenostmi náhradních rodičů, které nabyli při vzdělávání dítěte a v přímém 

kontaktu se školou. Plynutím času poznávají dokonaleji přijaté dítě a jeho schopnosti, 

potřeby a hranice. Způsoby, jakým prosazují svá stanoviska vůči škole, se projevují právě 
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ve strategiích vyjednávání. Náhradní rodiče požadují po škole dostatek informací o dítěti a 

jeho chování a prospěchu ve škole. Komunikaci se školou chápou jako prevenci možných 

problémů ve škole. V případě nutnosti pak navazují kontakt s učitelem, aby řešili konkrétní 

situaci nebo problém. Náhradní rodiče upřednostňují partnerské postavení v komunikaci a 

zajištění individuálního přístupu k dítěti ze strany učitelů.  Jak konkrétně se rodičovské 

strategie projevují, je předmětem následujících kapitol. 

11.4.4.1. Partnerské postavení při komunikaci

Cílem vyjednávání je dosáhnout kompromisu, dohody, která by v ideálním případě 

vyhovovala obou stranám. Při vyjednávání jde o porozumění rodičů a učitelů, o vzájemnou 

akceptaci, předání adekvátních informací a o partnerství. Při komunikaci se stanovují 

neformální i formální pravidla vzdělávání dítěte. Počáteční komunikace s učitelem je 

náročná tehdy, pokud u rodičů převládá pocit, že nejsou akceptováni jako rovnocenní 

partneři. A o to jde náhradním rodičům v prvé řadě. Učitel nenaslouchá rodičům, nevšímá 

si toho, na co upozorňují. Navíc rodiče nemají na začátku žádné zkušenosti s učiteli,  

školním prostředím nebo vzdělávacím systémem. Jejich představy o komunikaci mohou 

být zkreslené. Situaci podrobně popisuje pěstounka Ivana. 

“…už s tou školou máme nějaký zkušenosti, znají nás. Na začátku je vždycky komunikace se školou 
složitá, než si učitelé udělají obrázek o rodičích. Když rodiče intervenujou, do jaké míry je to 
zbytečně ochranitelský nebo co tím sledujou a  jakmile už je jasno v komunikaci, o co těm rodičům 
jde, že to jsou partneři ke spolupráci, tak potom je to jednodušší. Na začátku jsou takový snahy, že 
rodiče řeknou, že dítě je takový a oni tomu nevěří. Kdoví jestli to je pravda, otestujeme si to sami. 
To teď už odpadá, protože když jsme jim říkali, co asi je se Zuzkou čeká, tak už tomu přikládají 
váhu. Už vědí, co si můžou dovolit, co můžou s tím dítětem dělat a co ne.“ (Ivana, 04)

Učitel může svými poznámkami a vyjádřeními o dítěti vyvolat dojem, že spíše než partneři 

jsou rodiče tzv. na pranýři. Jeho slova jsou brána jako kritika náhradních rodičů.

„I třídní schůzky byly pro mě úplně o něčem jiném, než když jsem musela být s tou předchozí  paní  
učitelkou. Já jsem šla předtím vždycky tak zdrbaná z třídní schůzky, to bylo hrozný. (smutně)… Ona 
mi už tenkrát i u Saši to vždycky okomentovala: A tohle mi žádné jiné dítě nedělá!...Ona to tak 
řekla…“ (Slávka, 07)

Jako nepochopení vnímají náhradní rodiče i situace, kdy učitel nepřipouští jiný pohled     

na dítě, na jeho výchovu a potřeby a drží se tradičních postupů a hodnocení pedagogických 

situací. Jeho nároky na dítě, srovnávání s výchovou jiných dětí, které neprošly ústavní 

výchovou, a nepřipouštění diskuse s rodiči, je chápáno jako pedagogicky neadekvátní a 

neprofesionální. Mají za to, že učitel jim dostatečně nenaslouchá.
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„Já jsem ještě volala paní učitelce, ona že ví, jak to je, že má dvě děti a že ví, jak je to s výchovou. 
Paní učitelko, já jsme si s vámi přišla popovídat o češtině, ne o výchově. A to  že víte o svých 
dětech, to je tím, že ty děti jsou vaše a mají tu základní výchovu už odmalička. Ale ten kluk je 
z dětského domova, což je velký rozdíl. A nezná základy. A ona: Ale já mám dvě děti…Ona 
absolutně nepochopila, učitelka (!), rozdíl mezi tím klukem a svými (´) dětmi.  Já jsem se jí to 
snažila vysvětlit ale…jak to může bejt pedagog? To není možný!(´) Když jsem si ho brala, tak jsem 
viděla tu psychickou deprivaci, co mně doma dělal, to bylo šílený!“ (Lea, 11-12)

Učitel má především v počátcích kontaktů s rodiči výhodu. Za prvé je profesionál. 

Předpokládá se, že zná psychologii dítěte, didaktické postupy a umí využívat pedagogické 

prostředky ve výchovně-vzdělávacím procesu. Primárně je zástupcem formální instituce -   

školy. Má tudíž potencionálně větší moc. Oproti tomu náhradní rodiče jsou většinou 

neodborníci, nikdo za nimi nestojí a často je jejich komunikace založena spíše                   

na emocionální než faktické bázi. Nemusí mít ani povědomí o možnostech, které jim 

nabízí legislativa a které mohou využít. Práva osvojitelů jsou totožná s právy rodičů, 

pěstouni však mají práva omezená a jsou si toho vědomi. Nejsou zákonnými zástupci 

dítěte. Náhradní rodiče mají tedy jediný a to velmi podstatný trumf. Znají totiž nejlépe 

svěřené dítě. Strávili s ním více času než učitel a to i tehdy, pokud přichází do rodiny až ve 

školním věku. Jsou tedy jakýmisi „experty na dítě“. A toho se jako náhradní vychovatelé 

nechtějí vzdát. Negativně pojaté vyjednávání může vyústit až do souboje o to, kdo je větší 

expert na dané dítě. V opačném případě se rodiče a učitelé vzájemně akceptují a respektují. 

„Já jsem tam Cyrila chtěla dát na tu školu, hledala jsem prostředí, kde by mu bylo dobře.--- Když 
byl přijatej na školu, tak začátek byl výbornej. Až po třech měsících se dověděl pan ředitel, o koho 
jde, a začal mu dávat dvojku z chování.--- Nevěděla jsem proč, on neměl ani třídní důtku ani 
ředitelskou, měl automaticky dvojku. Tam mně nebylo vysvětleno, co tak krutého udělal? Jen 
zapomínání…zlobení ve škole. Řekla jsem si, že to není dostačující a obrátila jsem se na inspekci. 
Školní inspekce našla, že to není důvod dostat dvojku z chování, že je to nedostatečný. Že by měl 
mít tu třídní a ředitelskou důtku  podle řádu. A potom mi bylo řečeno, že má mít škola se mnou 
smlouvu na individuální vzdělávací plán. A to jsem nevěděla!“ (Lea, 01-02)

„Naštěstí ji učitelé znají, ví že taková je a není to tak, že bychom ji blbě vedli. Tam se to prostě 
jinak nedá. Měli jsme teď rodičák. Tak jsme si zase popovídali s třídním…no, podržíme se 
vzájemně…Já říkám, že bych tady neučila, je mně učitelů líto. Já kdybych učila naši Lucku,  tak 
dávám výpověď. No a oni na to učitelé slyší, vidí, že to nemají lehký.“ (Ivana, 12)

V určitých případech jsem zaznamenala, že škola může plnit v jistém smyslu respitní 

funkci. Náhradní rodiče mají jistotu, že škola jako odborná instituce zajistí nejenom funkci 

vzdělávací a socializační, ale také pečovatelskou. Odlehčuje rodině v péči o dítě. Rodina 

získává čas oddychu a možnost věnovat se ostatním dětem nebo jiným činnostem.  
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Respitní funkci udávali rodiče dětí s handicapy nebo dětí výchovně náročných. Slávka se 

zmiňuje o spolupráci se základní školou, kterou navštěvuje Olinka (dg. dětský autismus).

„Teď má Olinka novou věc, škola získala dotaci pro děti s různými poruchami učení. Zařadili ji    
do programu a po vyučování tam za ní chodí další zdravé děti a ona se učí si s nimi hrát nebo 
navazovat sociální kontakt. Toto je věc, na kterou klademe největší důraz. To se nám díky škole 
daří. Olinka nastoupila do zvláštní školy, kterou potom zrušili a teď je integrovaná na základní 
škole ve třídě. Navíc to funguje tak, že její asistentka pedagoga se stala její paní učitelkou ve 2. 
ročníku, získala novou milou třídu, lidi se jí tolik nezměnili.--- Po vyučování k ní dojde ještě Věrka,  
která má problémy s přípravou do školy. Olinka tam čeká, nějak se batolí a i ostatní děti si tam 
udělají úlohy a pak teprve jedou na autobus a jedou domů. To je ukázková spolupráce. Ano, díky 
tomu to takto funguje.“ (Slávka, 20)

Náhradní rodiče oceňovali, pokud se v rámci vyjednávání se školou podařilo vytvořit 

koalici se společným výchovně-vzdělávacím cílem. Společné úsilí a domluva rodiny a 

školy vedou k jistějšímu vedení dítěte a cíleně zaměřené volbě stejných pedagogických 

prostředků.  

„Spíš to bylo o ní  a o tom, aby jí dokázali učitelé přijmout. S tím že mají počítat, že se to bude 
zlepšovat, ale že to není jenom na nás, ale i na nich. Že nám v tom musejí pomoci, že jí musejí 
dávat hranice stejně jako jí dáváme my doma, aby to bylo pro ni bezpečný a srozumitelný. Myslím 
si, že měla docela štěstí na učitelky, že jí daly hranice, třeba když dostala poznámku, z pěstitelských 
prací, protože ona se bojí pavouků, bojí se šáhnout do hlíny, protože tam jsou žížaly nebo brouci a 
nakonec si radši nechá dát poznámku nebo pětku. Vím, že to není tím, že by to nechtěla dělat, ale že 
má takovou fobii, že tam ty ruce nestrčí. Takže jsem toto učitelce napsala, že tedy z ní asi nikdy 
zahradník nebude a ta učitelka to vzala a bylo to. Sice šla na poškolu, něco tam spolu dělaly, ale do 
hlíny strkala ruce jen učitelka a ona odnášela jen nějaký plevel.--- Tak to bylo fajn, že jí učitelé 
vnímali, protože jinak by se jim blokla a  na to si musí dávat pozor.
--- Tam je to hodně spojeno s tím, že přišla s nulovou sebedůvěrou, bez vědomí vlastní hodnoty, nic 
takovýho v ní nikdo nepěstoval, takže to se odráželo i ve způsobu chování, ona byla absolutně 
bezhraniční, jak v tom, koho si připustit k tělu a do jaký míry, tak v tom, co to moje chování může 
druhýmu udělat. Do toho taky neměla schopnost nahlídnout.---  Takže to my jsme potřebovali, aby 
to učitelé zvládali ve škole tyhle konflikty, což si myslím, že zvládli dobře.“ (Ivana, Ivan, 05-06)

Těsné partnerství učitele a rodičů vedlo v případě Moniky k převzetí vlastní iniciativy 

učitelky. Kuba se jí svěřil o konfliktech doma a o tom, že se mu doma nelíbí, že by chtěl 

nalézt svou biologickou rodinu. Učitelka sdílela s dítětem jeho problémy a navrhla řešení, 

které by se mohlo zdát jako troufalé. Vedlo však k podpoře jak dítěte, tak v konečném 

důsledku i vztahů s jeho rodiči. 

„Učitelka mu navrhla: Přes týden budeš u mě, všechny školní věci budeš řešit se mnou. Ale 
odpracuješ si to. Tak si to Kuba rozmyslel. To bylo od ní dobré.“ (Monika, 03)
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11.4.4.2. Individuální přístup k dítěti

Každé dítě se vyvíjí jinak, každé dítě má svou originální historii a jeho rozvoj nemusí 

korespondovat s představou učitele o průměrném dítěti. Děti, které prožily část života 

v ústavu, pak nutně vyžadují individuální přístup a zohlednění svých potřeb. Náhradní 

rodiče očekávají, že učitel přijde a bude se ptát: Co potřebuje vaše dítě? V čem mu mohu 

pomoci? Jak to společně uděláme? Takové nabídky se ale dočkají velmi zřídka. Náhradní 

rodiče deklarují, že mají o řešení zájem, učitelé před nimi spíše utíkají. Zpravidla nejde     

o děti, které je možné jednoduše škatulkovat, jsou pro učitele potencionální hrozbou, 

přináší mu do vyučování rozruch, dítě se může stát narušitelem třídy. Pokud rodiče 

zmíněnou nabídku od učitelů neobdrží, často se stáhnou a s učitelem nemusí dále 

spolupracovat. 

Posláním učitele je hledat to, co je v dítěti pozitivního, a umožnit dítěti přirozený rozvoj, 

dítě zbytečně neproblematizovat. Učitel a potažmo náhradní rodič jsou lidé dospělí. Oni 

mají odpovědnost za dítě, od nich by měla vycházet prvotní iniciativa. Pokud je dítě 

označeno za problémové, učiteli se nedaří navázat s dítětem vztah nebo nalézt řešení 

problémů, jeho iniciativa většinou poklesne. Tím ale přenechává veškerou odpovědnost  a  

iniciativu za řešení situace na dítěti. Toho však není dítě ve svém věku schopné.                 

Ve spolupráci s rodinou mohou učitelé omezit tvorbu budoucích problémů. Strnulý učitel, 

zahleděný do sebe, dítě omezuje. Stejně tak náhradní rodič. Zmíněné problémy 

v nepochopení dítěte ale mohou také pocházet již z přípravy učitelů na vysoké škole. 

Cílem se v přípravě učitelů stává spíše znalost oboru namísto znalosti dítěte. 

Osvojitelé a pěstouni již s dítětem ušli kus životní cesty. Oni sledují jeho pokroky, dokážou 

říci, co vše se dítě naučilo, v čem se zlepšilo. Nemohou to ale ve škole dokázat. Náhradní 

rodiče očekávají od učitelů stejné úsilí ve vztahu k dítěti, jako vykonali oni sami.  I   

pro ně to bylo z počátku „cizí“ dítě. Jejich očekávání jsou ale nereálná. Učitel je 

vychovatel sekundární, rodič, ač je náhradní, je považován za vychovatele primárního.  

„Takže tam je spíš problém v tom kantorovi, že si k tomu dítěti nedokázal najít vztah. Protože jsou 
děti, které se budou učit, ať tam stojí jakýkoli kantor, ale toto jsou děti, které potřebují nějakou 
motivaci. A ten kantor se musí i zapotit, aby si k tomu dítěti cestu našel. Tak jako my jsme si museli 
cestu k dítěti najít!“ (Slávka, 07)

Snaha o individuální přístup může vést až k hyperprotektivitě dítěte. Pěstounka Lea 

hledala školu, kde by se chlapec dobře cítil, kde by mu věnovali náležitou pozornost a 
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uspokojili jeho potřeby. Její nároky byly vysoké, snažila se o zohlednění specifických 

poruch chování a zdravotního postižení. Její aktivity vyústily do trojí změny (!) základní 

školy. Nakonec se chlapec vrátil zpět do původní školy. 

„Já jsem na to byla sama, potřebovala jsem doporučení, pomoc. Já jsem se ho snažila dát            
do Nového Města do školy s vadami sluchu, ale tam ho nepřijali. Ve waldorfský škole, tam ho taky 
nepřijali, já pořád nevím proč. Oni mi v Novém Městě řekli, že volali do jeho školy  a najednou 
řekli: Ne.  Já nevím, co jim ten náš ředitel řekl.“ (Lea, 08)

11.4.4.3. Druhy rodičovských strategií vyjednávání se školou

Náhradní rodiče využívají rodičovské strategie vyjednávání se školou ve dvou základních 

okruzích, vyjednávají se školou partnerské postavení v komunikaci a zajištění 

individuálního přístupu k dítěti ze strany učitelů.  V situacích, kdy rodiče nemají jistotu 

v komunikaci, nerozumí požadavkům školy nebo nároky školy berou jako odpovídající 

standard, se přizpůsobují a podřizují požadavkům školy. Respektují její institucionální 

postavení. Mohou se rovněž stavět do pozice ochranné, staví se na stranu dítěte a obhajují 

jeho zájmy. Nesrozumitelné požadavky školy nebo takové, se kterými nesouhlasí, ale 

nevyjadřují se proti nim, vedou rodiče spíše ke stažení iniciativy a vyčkávání. Čekají, zda 

se situace nevyjasní sama o sobě nebo nedojde k nějaké jimi neovlivněné  změně.  

Kooperativní strategie je založena na partnerské spolupráci rodiny a školy, otevřené 

komunikaci a utváření koaličního řešení vzdělávání a výchovy dítěte v náhradní rodině. 

Jednotlivé strategie jsou rodiči využívány ve specifických situacích a při řešení různých 

problémů, třeba i u jednoho dítěte. Záleží na charakteristice konkrétní situace. 

Rodičovské strategie vyjednávání se školou

podřízená ochranná kooperativní vyčkávací

Tabulka č. 10: Rodičovské strategie vyjednávání se školou
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11.4.5. Tvorba podpůrné pedagogické sítě

Informace o vzdělávání dítěte nebo možnostech podpory dítěte získávají náhradní rodiče 

ve škole především od učitelů. Sami učitelé tak vytvářejí podpůrnou síť pro náhradní 

rodiny. V případě pěstounky Květy začala například učitelka kreslení, se kterou mělo dítě 

ve škole blízký vztah, toto dítě na žádost náhradních rodičů doučovat.

„…My jsme pak paní učitelku poprosili, aby Péťu doučovala. Vše, co nestačil ve škole, paní 
učitelka řekla této učitelce a ona to s ním probrala. Petr se těšil na hodiny s ní, ale jen díky jejímu 
přístupu. Jsme rádi, že jsme narazili na takového člověka, to je požehnání.“ (Květa, 07)

Jinou formou podpory ve škole je cílená spolupráce rodičů s ředitelem školy, který 

v prvé řadě zajišťuje předávání informací ostatním učitelům, zároveň působí jako 

prostředník mezi rodiči a učiteli. 

„Hodně za námi stál ředitel a to nám dost pomáhalo, my jsme mu to řekli, jak to je a co za tím je. 
Ředitel je opravdu takový, že nesleduje jen to, jak  dítě zlobí ve škole, ale proč. Co je za tím dál a 
hlouběji. Sešli jsme se několikrát a on to zase na poradách předával učitelům, protože všichni toho 
měli plný zuby.--- Ustáli jsme to, ustáli to i učitelé, kromě jedné učitelky, důchodkyně, která byla 
na přechodnou dobu.“ (Ivana, 10-11)

Náhradní rodiče se snaží nalézt také jiné zdroje. Některé jsou především informační, jiné 

spíše podpůrné. Pedagogickou síť lze rozdělit na odbornou a laickou. Důvodem vytváření 

sítě je získávání informací, sdílení a posílení pozice při vyjednávání se školou. Náhradní 

rodiče se nevyznají v situaci, kterou dítě zažívá ve škole. Hledají podpoření své vlastní 

zvolené strategie nebo potřebují vysvětlit problematickou situaci odborníkem, naučit se 

jiné pedagogické postupy při práci s dítětem nebo ulehčit své vlastní neúměrné rodičovské 

zátěži při výchově dítěte. Potřebují proto základní informace a vizi, jak by se mohla situace 

vyvíjet. 

Odborná pomoc zahrnuje v prvé řadě výše zmíněnou podporu učitelů nebo  pedagogicko-

psychologické poradenství. Učitel může rodičům doporučit návštěvu poradny, kde by byla 

provedena odborná diagnostika dítěte, popřípadě konzultace rodičů s psychologem nebo 

speciálním pedagogem. Někdy vyhledávají pomoc v poradně jako první rodiče. Důležitým 

cílem se stává tzv. „mít papír v ruce“, zajistit dítěti individuální přístup a úlevy                

při vyučování. Především u dětí s nějakou formou handicapu se stává poradna výraznou 

pomocí. 

„Dokonce jsme se dostali do střetu ve spolupráci s poradnou. Oni tu školu navštívili, paní učitelka 
byla ve fázi, kdy si nechtěla nechat poradit jako jiné učitelky, které mnohem více s poradnou 
spolupracují. Tak se udělalo sezení u pana ředitele, to bylo šílené. (´) Nakonec mně připadlo, že vlk 
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se nažral a koza zůstala celá. Paní učitelky  si mlely svoje a  my jsme to viděli, byla tam z poradny 
také psycholožka. Ale byl to krůček v tom, že si paní učitelka uvědomila, že se ocitla pod určitým 
mým tlakem a že si nenechám všechno líbit.--- A najednou ona musela před panem ředitelem        
na této schůzce začít Pepu chválit, co se všechno naučil…Takže se naučila chválit.--- Chtěla jsem 
po paní učitelce, že když to Pepa nezvládne v hodině, tak jestli  by si ho tam nenechala                  
po vyučování, i kdyby jen opravovala sešity ve třídě a  Pepa jí tam  ten úkol krásně splní. Na to 
nechtěla přistoupit, že on by si na to zvykl…Pak by jí v hodině nepracoval! (údiv)Paní učitelka byla 
ještě ze starší generace, to se mi nedařilo, aby se mu věnovala individuálním přístupem. Dva roky 
jsme přežili.“ (Slávka, 06), 

Odbornou pomoc náhradním rodinám poskytovaly dále speciálně pedagogická centra, 

střediska výchovné péče, lékaři, logopedi. Někteří rodiče odebírají časopisy týkající se 

náhradní rodinné péče, čtou literaturu k dané problematice. Dvě náhradní matky (Běla, 

Irena) navštěvovaly samy psychoterapii, cítily se vyčerpané a bezradné při výchově dětí 

s poruchami chování. Síť  zahrnuje i sociální pracovníky z oddělení sociálně právní 

ochrany dítěte (OSPOD), v případě problémů s výchovou a vzděláváním se ale konzultace 

s OSPOD objevuje sporadicky. Uvedla ji pouze jedna pěstounka. Sociální pracovníci mají 

totiž také kontrolní funkci, dohlíží nad rodinou. Náhradní rodiče se obávají sankcí a 

označení  za nekompetentní náhradní rodiče. 

„Já jsem očekávala, že OSPOD řekne. Paní YY, seženeme mu nějakou lepší školu. Půjde třeba     
do té speciálky, tady teda není, ale je tady praktická škola. Kdyby mně pomohli! A řekla by: Já to 
nějak zařídím, aby se dostal mezi ty problémové děti. Tak ona mi furt říkala: Ještě rok, to on 
vydrží…Já jsem na to byla sama, potřebovala jsem doporučení, pomoc.“  (Lea,08) 

Laická pomoc se vytváří z vlastní iniciativy náhradních rodičů. Zahrnuje pomoc a 

podporu širší rodiny, především prarodičů či přátel. Pěstouni vyhledávají společné sdílení 

s ostatními náhradními rodiči, při němž mohou otevřeně hovořit o vlastních problémech     

s dětmi, využívají i poraden na internetu. Mají vzájemnou důvěru a cítí, že ostatní náhradní 

rodiče je mnohem lépe pochopí než běžná rodina, nebojí se odsouzení nebo postihu. Tři 

pěstounky Slávka, Jana a Květa se společně neformálně setkávaly a diskutovaly problémy 

s dětmi. Podporu hledali náhradní rodiče také ve farnostech, v salesiánské rodině nebo     

ve skautu. Někteří pěstouni se účastní akcí neziskových organizací, akcí pro rodiny           

s romskými dětmi nebo dětmi postiženými. Osvojitelé jsou ve vyhledávání jiných 

náhradních rodin opatrní, nemají potřebu se sdružovat a sdílet své zkušenosti. Doufají, že 

si poradí sami. Chtějí být spíše neviditelní. 
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11.4.6. Výsledky vzdělávání 

Na výsledky vzdělávání dítěte, které hodnotí náhradní rodiče, je pohlíženo z několika 

pohledů. Výsledky dětí se nedají hodnotit ihned, ale průběžně v čase. Někdy až po mnoha 

letech vzdělávání. Výsledky závisí především na osobnosti dítěti, ale také na rodině a 

učitelích. V našem souboru hodnotili rodiče děti v prvé řadě z krátkodobého pohledu. 

Jednalo se o současný aktuální výkon ve škole. Další hodnocení probíhalo procesuálně a     

z dlouhodobého hlediska. Náhradní rodiče srovnávají, co se již dítě naučilo, kam na své 

vzdělávací cestě došlo, co již umí aplikovat a v čem má nedostatky.

Výsledky se sledují také ve vztahu ke změnám, které nastaly v průběhu vzdělávání.         

Na mysli mám například přestup dítěte ze základní školy na základní školu speciální, 

opakování ročníku atd. Dlouhodobé výsledky se pak nejlépe sledují u dětí, které již 

ukončily povinnou školní docházku a jsou žáky učilišť či středních škol. V našem vzorku  

se jednalo o pět dětí. Všechny byly v té době žáky školy, školu nepřerušily ani předčasně 

neukončily, rodiče se snaží udržet děti na škole. Nejstarší Saša studuje již vyšší odbornou 

školu. Výsledky vzdělávání jsou mnohem více propojeny s budoucností dítěte. Výrazněji 

se to projevuje při volbě povolání. Příkladem může být situace Slávky, která vypovídá       

o tom, jak složitá může být volba povolání u romského dítěte. 

„Co takový romský kluk může dělat? Buďto se bude  věnovat hudbě, umělcům nevadí etnikum. 
Nebo té sociální práci, kdy se zase jako tmavý v terénu ztratí. On dělal ve městě, tam, kde byli 
Romové z ulice a ti malí Romové ho brali na rozdíl od bílých sociálních pracovníků. A on si ještě 
přivydělává při studiu. A to je další problém. Co dělat v budoucnu? Takže on pracuje v call centru, 
to znamená telefonuje.  A to už má věk,  kdy já mu říkám na rovinu: Ty nemáš na výběr. Když budeš 
v call centru, tak to lidi neví, že jseš tmavý, tak to zaměstnání můžeš dělat. Ale on chtěl dělat 
realitního makléře, říkám mu: Ty zaklepeš u dveří a nikdo tě nepustí dovnitř. Při volbě povolání je 
romství  handicap. Tady jsme to právě řešili. Je to chytrý kluk, který by měl X  možností, ale  my 
jsme museli kvůli tomu romství, to studium upravit. Říkal: Tys mě dala na gympl! Ale nakonec to 
uznal a teď taky. Musela jsem ho trochu navádět a pomáhat mu. Nenechat to jenom na nich, 
protože by narazili potom.“ (Slávka, 04-05)

Významným činitelem při hodnocení výsledků je pohled rodičů na získané zkušenosti 

dítěte, především ve vztazích s druhými, v rodině. Jde o rozvoj kompetencí dítěte.  

Mnohdy je získání sociálních zkušeností dítěte a jeho psychická pohoda v prostředí rodiny 

i školy pro náhradní rodiče důležitější než aktuální prospěch. Důraz na rozvoj sociálních 

dovedností u dítěte má následně vliv na jeho úspěch ve škole, dítě se dokáže lépe zařadit 

mezi spolužáky, komunikovat, vyjádřit svá stanoviska. Školní úspěšnost je náhradními 

rodiči pojímána více individuálně, nikoli pouze ve vztahu k obecně přijímané představě               
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o „školsky úspěšném dítěti“.  Děti v pěstounských rodinách nelze pojímat jako průměrné. 

Charakteristika dětí a jejich handicapy či další omezení předpokládají horší školní 

prospěch. Výsledky vzdělávání těchto dětí jsou značně variabilní. U dětí, které mají 

předpoklady k úspěchu ve škole, vyvíjejí rodiče důslednější vzdělávací režim a vyžadují 

lepší výsledky než u dětí handicapovaných.  Týká se to především adoptivních rodičů. 

Úspěšnost se stává relativním pojmem. Pro rodiče je podstatné, jak dítě prožívá školní 

socializaci, reaguje na události ze školy nebo s jakou náladou přichází domů, co o škole 

vypráví. Důležité je, zda se  do školy těší, může mít radost, že se něčemu učí, rozvíjí 

vztahy s vrstevníky. Rodiče s dětmi s psychiatrickou diagnózou, ADHD nebo problémo-   

vým chováním považovali za úspěch, když nebyl ve škole v ten den problém  nebo dítě 

alespoň částečně splnilo školní povinnosti. Zásadní je stanovení individuální vzdělávací 

normy. Od ní odvozují pěstouni i osvojitelé školní úspěchy. Norma stanovená doma 

v rámci rodinného kurikula se nemusí shodovat s normou školní a dochází pak 

k vyjednávání obou institucí o společných požadavcích na dítě. Hodnocení výsledků 

vzdělávání každého dítěte je pojímáno přesto komparativně. Náhradní rodiče srovnávají 

výsledky v čase, srovnávají s výsledky ostatních dětí v rodině, ať v náhradní péči či dětí 

biologických. V prvé řadě porovnávají nejprve děti přijaté, to prováděly například Květa, 

Jana, Ivana, teprve potom s dětmi biologickými. Srovnávají se výsledky vzdělávání dětí 

s podobnými výsledky, kterých dosáhli biologičtí rodiče, pokud je to známo. Nakonec 

dochází rovněž k porovnání úsilí, které bylo rodiči a dítětem vynaloženo a jakého výsledku 

nakonec dítě dosáhlo.

11.5. Shrnutí

V 11. kapitole byly předloženy výsledky výzkumu realizovaného jako  kvalitativní šetření 

designem mnohopřípadové studie zaměřené na vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči. 

Výzkum probíhal v deseti náhradních rodinách formou polostrukturovaných hloubkových 

rozhovorů. Výpovědi byly získány od pěstounů a osvojitelů. Pět náhradních rodin mělo 

pouze jedno dítě v náhradní rodinné péči, ostatní rodiny měly více dětí. Analýza 

jednotlivých případů umožnila porozumět vztahům, souvislostem  a vysvětlením jak uvnitř 

jednotlivých případů, tak v rámci jejich následného srovnání. Za hlavní úkol jsem 

považovala objasnit, jak náhradní rodiče chápou svou situaci, proč jednají zvoleným 
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způsobem a jak organizují své aktivity a interakce v rodině i ve vztahu ke škole.  Výsledky 

výzkumu jsou popsány v závěru práce.
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ZÁVĚR

V současné době dochází k posunu chápání tradiční instituce náhradní rodiny, mění se 

společenské klima a pohled na řešení problematiky opuštěných dětí odklonem od jejich 

umísťování do ústavů. Zásadní pro rozvoj dítěte se jeví jeho vývoj v rodině jako 

nenahraditelné sociální instituci. Zde dochází k primární socializaci dítěte, navazování 

bazálních vztahů a celoživotní podpoře. Jen ve vztazích je možný zdravý rozvoj dítěte.   

Záměrem předložené práce bylo objasnit úlohu náhradní rodiny ve společnosti 

z pedagogického hlediska. Náhradní rodina je ukázána jako specifická výchovná instituce

pro ohrožené dítě. Tím jak dochází k postupnému rozšiřování náhradní rodinné péče o dítě 

v zahraničí a tyto trendy se prosazují i u nás, vynořují se nové otázky, sbírají se zkušenosti 

náhradních rodičů a začíná se mnohem častěji hovořit o tématech spojených s výchovou a 

vzděláváním těchto dětí. Zvolené téma je značně široké, zasahuje do různých disciplín, lze 

jej považovat především za sociálně-pedagogické.

Hlavním cílem disertační práce bylo předložit zpracování vybraných pedagogických 

aspektů, stanovených na základě analýzy pramenů k danému tématu. Využito bylo  

domácí a zahraniční odborné literatury, výzkumných zpráv, studií a realizovaného 

kvalitativního výzkumu. Zachován byl holistický přístup k problematice. Hlavní cíl byl 

rozvržen do dvou dílčích cílů. Prvním dílčím cílem bylo teoretické vymezení a popis 

zkoumané problematiky, které obsahuje první až devátá kapitola. Na základě studia 

odborné literatury bylo vybráno sedm základních pedagogických aspektů, které byly 

pospány a teoreticky ukotveny. Jedná se o  následující aspekty: význam rodiny                 

ve společnosti, motivace k přijetí dítěte, vzdělávání náhradních rodičů, náhradní 

rodičovství, socializace dítěte, vytváření sociálně-pedagogické podpůrné sítě pro náhradní 

rodiny a vzdělávání dítěte.  Jednotlivé pedagogické aspekty jsou uvedeny v samostatných 

kapitolách. Problematika vzdělávání dítěte je zahrnuta v kapitole o socializaci dítěte, 

věnuje se jí rovněž celá výzkumná část v kapitole 11.

Druhým dílčím cílem disertační práce byla realizace vlastního výzkumného šetření 

zaměřeného na jeden z aspektů a to vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči. Tuto část 

práce považuji za stěžejní, zahrnuje asi polovinu rozsahu práce. Aspekt vzdělávání se       

při zpracování tématu jevil jako nejméně propracovaný, především v domácí odborné 

literatuře. Proto jsem se v rámci širokého tématu disertační práce zaměřila na provedení 
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orientačního výzkumu, který může danou problematiku dokreslovat. Při jeho zpracování se 

ukazovala úzká semknutost s dalšími  pedagogickými aspekty. 

Cílem výzkumu bylo blíže proniknout do procesu vzdělávání dítěte v náhradní rodinné 

péči z pohledu náhradních rodičů. Tento pohled není příliš obvyklý a vnáší                        

do pedagogického tématu nezvyklou perspektivu. Výzkum byl realizován jako kvalitativní 

šetření designem mnohopřípadové studie na základě hloubkových rozhovorů s náhradními 

rodiči v deseti náhradních rodinách. Náhradní rodiče vypovídali o zkušenostech s 26 

svěřenými dětmi. Všechny děti žily v náhradních rodinách dlouhodobě nebo 

s dlouhodobou perspektivou. Analytické postupy, které jsem použila, vycházely              

ze zakotvené teorie. Byl tak sestaven paradigmatický model vzdělávání dítěte v náhradní 

rodinné péči. Základní výzkumná otázka, která byla položena na počátku výzkumu, zněla: 

Jak probíhá vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči z pohledu náhradních rodičů a co 

ho ovlivňuje? Konkrétní výsledky, ke kterým jsem v mnohopřípadové studii dospěla, jsou 

předloženy v následujícím Shrnutí závěrů z výzkumu ve formě  odpovědí na specifické 

výzkumné podotázky stanovené na počátku práce. Následuje zhodnocení metodologie 

výzkumu a širší závěry, které vyplývají z disertační práce. 

Shrnutí závěrů z výzkumu

Jak probíhá vstup dítěte do školy?

Vstup dítěte do školy je pro dítě i pro náhradní rodiče novou zkušeností. Mění se jejich 

role i role dítěte, které se stává žákem školy, rodina se střetává s novou realitou. Dítě

opouští prostor rodiny a vchází do světa, který jej i rodiče může znejišťovat. Náhradním 

rodičům nastává čas očekávání, jak si dítě samo poradí v nových situacích, v neznámém 

prostředí, jak bude dítě ve škole úspěšné či neúspěšné. Usuzují tak na základě toho, jak se 

dítě vyvíjelo v předchozím období a ze zkušeností z mateřské školy. Rodiče vybírají školu 

pro dítě budˇ nezáměrně bez dalších podmínek, častěji však záměrně tak, aby byly ve škole 

co nejvíce uspokojeny individuální potřeby dítěte. V mnoha případech vidí šestileté dítě 

jako nepřipravené na plnění povinné školní docházky, jeví se jim jako vývojově opožděné 

nebo již ví o handicapu dítěte a volí proto odklad školní docházky. Další možností           

pro volbu odkladu jsou důvody organizačně-rodinné, nazvala jsem jej v práci jako odklad 

ulehčovací. Celkově se odklad školní docházky v našem souboru dětí vyskytl v 54% 

případů, z toho dvě děti měly odklad dvouletý. Výsledky odpovídají slovenskému 
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průzkumu v náhradních rodinách Lacové, Tiňové a Michalové (2006 in Škoviera, 2007), 

který zjistil odklad školní docházky u 47% šestiletých dětí o jeden rok. 

Jaké handicapy nebo problémy se u dítěte projevují ve školním prostředí? 

Rodiče považují za závažné všechny tři základní formy handicapů – zdravotní, 

psychosociální a handicap sociokulturní vyplývající z odlišného etnického původu dítěte, 

v našem případě se jednalo o děti romské. Koncept dítěte s handicapem je pojímán 

v návaznosti na pojetí handicapu, které předkládá Vágnerová, Hadj-Moussová a Štech 

(2000). Alespoň jeden handicap se objevil v sedmi rodinách. Četnost výskytu různých 

handicapů v pěstounských rodinách koresponduje s výzkumy domácími (srov. Haberlová, 

Bubleová, 2007;  Janíčková, 2002), popisován je i ve výzkumech zahraničních (srov. 

Choice et al., 2001; Daly, Gilligan, 2005). Vyplývá rovněž ze základní charakteristiky dětí, 

které se především do pěstounské péče umísťují. U dětí v osvojení je handicapů  méně.    

Za nejtěžší zdravotní handicapy byly náhradními rodiči považovány dětský autismus, 

dysfázie, psychiatrická onemocnění, mentální retardace. Jako závažné se jeví zjištění, že 

náhradní rodiče s nejvíce postiženými dětmi nepřijímali tyto děti vědomě jako postižené, 

ale pouze jako vývojově opožděné. Nepočítali tudíž s problémy, které nastaly po stanovení 

diagnózy, se změnami organizace rodinného života a dlouhodobým přizpůsobením se dítěti 

a jeho vývoji. Psychiatrická onemocnění dětí jsou náhradními rodiči hodnocena jako 

nejsložitější. Náročná je také výchova a vzdělávání dětí s ADHD. Děti jsou ve škole 

spatřovány jako obtěžující, učitelé si s ním nevědí rady, nemívají kamarády, bývají 

agresivní nebo sprosté. Také v rodině je jejich chování a zvládání problematické, děti 

vyžadují značnou trpělivost. V domácím prostředí přinášejí značnou zátěž krádeže dětí a 

lhaní. Rodiče přistupovali k takovým organizačním opatřením v domácnosti, aby krádežím 

zabránili (zamykání pokojů, ukládání peněz do trezoru). Klimeš (2008a) nazývá takováto 

opatření „krájením bytu“ a spatřuje v nich jedno z možných řešení impulzivních krádeží    

u dětí. Není to řešení ideální, jedná se o narušenou domácnost, ale přesto funkční. 

Navrhuje pak zásadu, že do 18 let se chrání spíše dítě, od 18 let rodiče. 

Psychosociální handicapy dětí se projevují emoční nestabilitou dítěte, agresivními 

reakcemi, sklonem k sebeubližování nebo výhrůžkám atd. Při agresivním chování náhradní 

rodiče popisují, že dítě s obtížemi zvládají, náhradní matky zažívají i strach. Rodiče 

odvozují své rodičovské kvality od toho, jak dítě vychovali, jak se dítě projevuje              

ve  společnosti i doma.  Nestandardní, problémové chování dítěte a jeho projevy jsou proto 
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rodiči hodnoceny enormně negativně, mají strach z odsouzení okolím. Výchova dítěte je 

vyčerpávající, očekávaná pomoc, podpora a shovívavost ze strany učitelů se v mnoha 

případech nedostavuje, cítí se nepochopeni. Ve škole se děti z náhradních rodin někdy 

stávají terčem posměchu nikoli však kvůli samotné náhradní rodině, nýbrž kvůli 

předchozímu životu v dětském domově. Děti pak samy sebe a své chování omlouvají právě 

s odvoláním na to, že jsou z dětského domova. 

Jiné problémy souvisejí s věkem dítěte. Jako důležitá se jeví dvě hlediska. Věk přijetí 

dítěte do rodiny a dosažení věku puberty. Čím později přicházelo dítě do rodiny, tím více 

popisovali rodiče problémů v socializaci dítěte, ve vztazích s druhými lidmi, v učení, 

v motivaci atd.  V pubertě se u dětí začínají objevovat mnohem častější otázky po původu 

dítěte, hledání vlastní identity, které ovlivňují celkové klima v rodině. Už z právního 

vymezení se očekává, že pěstouni se budou stavět k otázkám identity dítěte a existenci 

biologické rodiny otevřeněji než osvojitelé. Někteří pěstouni sami vyhledávali biologické 

rodiče a jejich vzájemnou spolupráci hodnotí spíše kladně. Pouze jedna rodina měla        

při kontaktech s biologickými rodiči podporu odborníků, ostatní mezirodinné vztahy byly 

nepodporované, ponechané pouze na iniciativách náhradních rodičů, což hodnotím jako 

nepostačující. 

Všechny děti ze sledovaných rodin prožily rané dětství v kojeneckém ústavu nebo 

v zanedbávající rodině. Nejstarší dítě umístěné do osvojení mělo 4 roky, nejstarší dítě      

do pěstounské péče mělo 12,5 roku. Tradičně se udává, že čím dříve přichází dítě do rodi-

ny, tím menší vzniká pravděpodobnost pozdějšího problematického nebo opožděného 

vývoje dítěte. Kritické období rané deprivace vzniká mezi prvním a třetím rokem života 

(srov. Matějček a kol.,  1999). Důležité období pro vývoj dítěte je pak kolem druhého roku 

života, pokud dítě žije v nepodnětném prostředí institucionální péče bez bazálního 

prvotního vztahu s matkou nebo jinou blízkou osobou. Deprivace ale vzniká také 

v zanedbávajícím prostředí rodiny, která se o dítě nestará. Chybějící primární vazba a 

potřebná stimulace dítěte pak navozuje změny v sociálním, emočním a kognitivním vývoji 

dítěte (Ptáček a kol., 2011).  Ty se pak nejvíce projevují právě ve škole, při učení,              

v emočním prožívání nebo v případných poruchách chování dítěte. 

Polovina náhradních rodin v našem souboru vychovávala romské dítě, počet romských dětí 

byl vyšší než dětí neromských (15:11). Vzhledem k malému počtu dětí a zaměření  

výzkumu není možné vyvozovat o vzdělávání romských dětí závěry. Z pohledu náhradních 
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rodičů je romství považováno ve školním prostředí za výrazný handicap. Setkávají se         

s negativními reakcemi spolužáků i učitelů. Kritizují učitele, že se zaměřují v prvé řadě    

na romský původ a teprve potom na individuální osobnost dítěte. Jejich rodičovství bývá 

zdůrazňováním romského původu dítěte ohrožováno, snaží se proto ukázat dítě v co 

nejlepším světle, dítě spíše ochraňují. Mají snahu, aby mělo dobré známky, slušně se 

chovalo, kladou na něj značné požadavky. Ke stejným závěrům došla Piskačová (2001), 

která zjistila, že náhradní rodiče mnohem více zdůrazňují dobré chování dítěte, aby neměli 

druzí důvod k ponižování dětí ve společnosti. V moci rodičů však není tento handicap      

ve škole ovlivnit. S romskou otázkou se tedy děti vyrovnávají doma, školní prostředí jim 

tuto příležitost neposkytuje. 

Koncept dítěte s handicapem vychází z inkluzívních přístupů, tedy z toho, že každý žák má 

vlastně speciální individuální potřeby. Inkluzivní pedagogika se pak zaměřuje na všechny 

děti v jedné společné inkluzivní realitě (Lechta, 2010). Koncept má napomoci vidět 

zvolenou skupinu dětí jako součást mozaiky všech dětí ve škole a zaměřit se především   

na preventivní působení. Zahraniční výzkumy upozorňují na možnou stigmatizaci dětí 

zapříčiněnou speciálním a odlišným přístupem k nim. Jako základ se jeví spíše 

připravenost učitele ke vzdělávání žáka z náhradní rodiny a s tím spojenými úskalími. Děti 

nevyžadují odlišný přístup ve smyslu jejich vyčleňování, ale individuální a citlivou 

podporu od učitelů i rodičů. Učitelé pak potřebují znát praktické kroky k tomu, aby mohli 

přijmout dítě s problematickým chováním  a úspěšně je vzdělávat (srov. Supporting looked 

after learners, 2006).

Jak ovlivňuje náhradní rodina vzdělávání dítěte?

Na základě výsledků výzkumu jsem zjistila, že náhradní rodiny vytvářejí svůj vlastní  

záměrný způsob dosahování výchovně-vzdělávacích cílů, který je možné pojmenovat jako  

rodinné kurikulum. Rodinné kurikulum a jeho konkrétní podoba je zásadní při vzdělávání 

dítěte. Při tvorbě rodinného kurikula ve sledovaných náhradních rodinách navazuji na tzv. 

domácí kurikulum, o kterém pojednává Walberg, Paik (2000) nebo Redding (1992). Jejich

pojetí vnímám poněkud úžeji. Tvorba rodinného kurikula v náhradních rodinách závisí     

na konkrétních podmínkách a možnostech, které mají rodiče k dispozici. Je stanoveno 

neformálně, týká se každého dítěte v rodině, ale i rodičů, kteří kurikulum formují a 

ovlivňují. Rodinné kurikulum vytváří základní pedagogické prostředí pro dítě. Vytyčuje 

dítěti jeho vzdělávací cestu, deklaruje hodnoty a výchovné normy, které rodina vyznává. 
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Rodinné kurikulum je charakterizováno pěti dimenzemi, které se vzájemně ovlivňují. 

Jedná se o výchovné a vzdělávací priority, rodinný vzdělávací režim, strategie vyjednávání 

se školou, tvorbu podpůrné pedagogické sítě a výsledky vzdělávání a jejich hodnocení. 

Jaký význam přisuzují  náhradní rodiče vzdělání?

Vzdělání dětí je pro náhradní rodiče významnou hodnotou. Její význam je vždy dáván      

do souvislosti s dalšími prioritami, které jsou v rodinách uznávány. Jedná se především     

o hodnotu rodiny jako nezastupitelné sociální instituce a hodnotu lidských vztahů. Ty jsou 

považovány za základní. Objevuje se tendence náhradních rodičů k dlouhodobější 

preferenci primární socializace dítěte v náhradní rodině, teprve potom se klade důraz       

na vzdělávání jako prostředek ke snazší samostatné budoucnosti dítěte, jako příprava       

na život. Pro člověka se má stát vzdělání pomocí při zvládání života. Nejprve se v rámci 

primární socializace rozvíjí identita dítěte jako člena rodiny, pak teprve se dítě může 

vyrovnat s procesem dezidentifikace a postupně se osamostatňovat konfrontací logik obou 

socializací – rodinné a školní. Jde v podstatě o stejný problém, o kterém píše Štech (2009) 

a týká se obecně školní socializace. Odlišuje se však v tom, že dítě z náhradní rodiny si 

vytváří základní vztahy v rodině později, někdy až ve školním věku. Oddělení od rodiny 

tedy v mnoha případech nemůže probíhat v „normální“ čas, jako u většiny dětí, ale je třeba 

počkat.

Spíše než představa vyššího vzdělání figurovala mezi rodiči představa o dítěti jako             

o slušném člověku, který se zařadí do společnosti. Náhradní rodiče se proto snaží vybírat 

pro dítě vhodnou školu i vhodné povolání, záměrně usměrňují volbu vzhledem 

k handicapům a možnostem dítěte. Podstatná je budoucnost dítěte. U dětí, které mají větší 

ambice, popřípadě se dobře učí, mají náhradní rodiče vyšší aspirace, stanovují vyšší 

individuální vzdělávací normu. V našem vzorku se to týkalo především osvojitelů. Jakou 

hodnotu přisuzují náhradní rodiče vzdělání, lze číst rovněž  z reakcí na hodnocení dítěte    

ve škole. Hodnocení je vyjádřením úspěšnosti a zařazení jedince do společnosti. Náhradní 

rodiče rozlišovali trojí význam známky – absolutní, alternativní a ambivalentní. Snaha       

o dobré hodnocení byla podporována také motivací rodičů. Jednak pochvalou dítěte, ale 

také materiální motivací nebo nátlakem a výhrůžkami. V případě, že dítě nemohlo 

dlouhodoběji dosáhnout úspěchu ve škole, vyzdvihovali pěstouni a osvojitelé jiné hodnoty, 

kterými potvrzovali  pozitivní hodnocení dítěte, například vztah k práci, dobré chování, 

snaživost, vzájemnou pomoc v rodině anebo přiměřený úspěch v zájmových činnostech. 
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Školní úspěšnost se tak stává relativním pojmem. Pro rodiče je důležité, jak dítě prožívá 

školní socializaci, jak se ve škole cítí, zda má ze školy radost, těší se do ní a co nového se 

naučilo. 

Hodnocení výsledků vzdělávání probíhá buď z krátkodobého nebo dlouhodobého pohledu. 

Rodiče hodnotí, kam dítě na své vzdělávací cestě došlo, co se naučilo a v čem má ještě 

nedostatky. Zdůrazňuje se rozvoj sociálních dovednosti a začlenění dítěte v prostředí 

rodiny i školy. Hodnocení výsledků vzdělávání je pojímáno komparativně. Náhradní rodiče 

srovnávají výsledky dítěte v čase, vzájemně porovnávají výsledky dalších přijatých dětí     

v rodině, ale také dětí biologických. Porovnávají rovněž čeho dosáhlo dítě a čeho biologičtí 

rodiče. Významná je komparace celkového úsilí dítěte i rodičů a skutečného vzdělávacího 

výsledku, kterého dítě dosáhlo. 

Přímí účastníci výzkumu měli převážně středoškolské vzdělání, pouze jedna pěstounka 

byla vysokoškolačka (s titulem doktor) a jeden pěstoun dokončil nedávno bakalářské 

studium. Samotné vyšší dosažené vzdělání u náhradních rodičů nehraje pravděpodobně tak 

zásadní roli, jaká se běžně předpokládá. V určitých případech je možná spíše na škodu, 

neboť vyšší vzdělání přináší vyšší aspirace náhradních rodičů. Děti, které nemohou splnit 

vysokou vzdělávací normu, jsou přetěžované, rodiče frustrovaní z neúspěchu. Mnohem 

déle trvá, než rodina nalezne reálný vzdělávací standard. Irský výzkum Daly, Gilligana 

(2005), ukazuje, že až třetina dlouhodobých pěstounů má dosažené pouze základní 

vzdělání, což ale nemusí ovlivňovat celkovou kvalitu pěstounské péče. Zde pak může 

nastat opačná situace. Nižší vzdělání náhradních rodičů může působit negativně tím, že 

rodiče nevytvářejí dostatečně podnětné a motivující prostředí  pro učení a rozvoj dítěte, 

ačkoli schopnosti dítěte tomu odpovídají. Nízká očekávání rodičů se odrážejí 

v průměrných až podprůměrných výsledcích dítěte a souvisí s neúspěchem dítěte ve škole 

(Martin, Jackson, 2002; Barth, Daniels, Ferguson, 2004). Význam má tedy spíše uznávaná 

hodnota vzdělání, kterou vnášejí náhradní rodiče do obsahu rodinného kurikula, a v rámci 

rodinného soužití je předávána dětem.

Jak se projevuje vliv školy na domácí prostředí žáka?

V závislosti na školní docházce dítěte si každá rodina vytváří rodinný vzdělávací režim. 

Představuje konkrétní postupy a nepsaná pravidla, kterými se přizpůsobuje školnímu 

životu dítěte a jeho povinnostem. Rodinný vzdělávací režim je součástí rodinného 

kurikula. Vypovídá o tom, jakou váhu přikládají náhradní rodiče přípravě do školy, jak 
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příprava probíhá, patří sem rovněž organizace rodinného života ovlivněná výchovnými a 

vzdělávacími prioritami rodiny, dále motivace dítěte k učení nebo podpora a rozvoj 

volnočasových aktivit dětí. U náhradních rodičů bylo možné rozlišit čtyři druhy rodinných 

vzdělávacích režimů – školní režim, v němž se rodina přizpůsobuje požadavkům školy, 

nárazový režim, který odpovídá na aktuální podněty ze školy a příprava probíhá               

nepravidelně nebo na poslední chvíli, dále režim komplexní, založený na potřebách dítěte i 

rodiny (rodičů), průběžně pracující s dítětem a nakonec režim benevolentní ponechávající 

školní povinnosti spíše na vůli dítěte a aktivitách učitelů.  

Rodinný vzdělávací režim souvisí s velikostí rodiny a výchovně-vzdělávací náročností 

dětí. Ve velkých rodinách se volí  neustálé priority, komu a jak dlouho se budou náhradní 

rodiče věnovat. Děti, které potřebovaly více času na přípravu nebo náročnější postupy, 

ovlivňovaly režim více než ostatní. Nejnáročnější situace v rodinách nastávala, pokud bylo 

dítě ve škole přetěžováno. Nedodělanou práci ze školy si odnášelo domů a rodina pak 

fungovala jako odpolední detašované pracoviště školy. Docházelo k tzv. suplování školy 

v domácím prostředí. Rodiče se přizpůsobovali požadavkům školy a akceptovali její  

nároky. Snažili se všechny úkoly i nedodělanou práci splnit, nutili dítě k učení. Tím, že 

jsou náhradní rodiče pod neustálou sociální kontrolou okolí, chtějí dosáhnout co nejlepších 

výsledků dítěte ve škole. Situace je však pro dítě i rodiče dlouhodobě neúnosná, negativně 

ovlivňuje vztahy mezi rodiči a dítětem, učení je bráno jako mučení. Nespokojeni a 

vyčerpáni jsou rodiče i děti. 

Přizpůsobení se školním požadavkům je typické pro školní vzdělávací režim, který je 

volen rodiči především na počátku školní docházky. V náhradních rodinách však 

docházelo k postupné přeměně na takový vzdělávací režim, který aktuálně vyhovoval 

fungování rodiny. Příprava do školy byla pak organizována tak, aby podstatně nezasáhla 

chod domácnosti a aby vyhovovala rovněž rodičům a rodičovským potřebám. Ty se 

nakonec zdají jako rozhodující. V případě, že příprava převyšuje možnosti rodiny, rodina 

strategicky přeskupí povinnosti do takového režimu, který je schopna zvládnout. 

Vliv školy na domácí prostředí žáka je rovněž spatřován skrze vztahy dítěte se spolužáky a 

skrze vztahy s učiteli. Pozitivní pojetí osobnosti učitele a pozitivní zkušenosti s učitelem či 

spolužáky ovlivňují následně také domácí prostředí žáka. 
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Jaké strategie volí náhradní rodiče při vzdělávání dítěte? 

Náhradní rodiče se považují za experty na „své“ dítě, neboť ho nejlépe znají.  Stanovují 

dítěti v rodině individuální vzdělávací normu. Ta je založena jednak na schopnostech a 

možnostech dítěte, jednak na osobních aspiracích rodičů. Rodiče následně požadují, aby 

stanovenou normu akceptovali i učitelé. Za ideální lze považovat takovou normu, která se 

dívá na reálné předpoklady dítěte a ty postupně rozvíjí. Rodičovské aspirace mohou být 

vysoké a dítě potom není schopné vzdělávací normy dosáhnout. Náhradní rodiče mají 

snahu, aby dítě normu splnilo, hledají zdůvodnění, proč dítě není úspěšné. Potvrzení svých 

představ hledají u odborníků. Může se také stát, že vzdělávací norma je stanovena příliš 

nízká a rodiče pak bývají překvapeni nečekanými úspěchy dítěte. 

Specifické vzdělávací potřeby dítěte, které rodiče vyjednávají se školou, jsou v prostředí 

rodiny chápány jinak, jako její nedílná součást. Proto náhradní rodiče nemusejí tak  striktně 

rozlišovat, zda je dítě žákem běžné nebo speciální základní školy. Pro rodiče zůstává dítě 

v obou případech v roli žáka školy. To je pro ně podstatné. V rámci výzkumu tedy nebyly 

rozlišovány děti ve speciální škole nebo děti s handicapy jako specifická skupina. Tak 

hodnotí dítě spíše vzdělávací sytém. Rodina jako sociální instituce hodnotí dítě vztahově, 

nikoli na základě odlišnosti. V rodině pak nebývá takový problém jako ve škole 

přizpůsobit svůj vzdělávací režim potřebám dítěte.

Jaké výchovně-vzdělávací činnosti probíhají v domácím prostředí?

V rodině probíhají nejrůznější výchovně-vzdělávací činnosti. Jde především o učení 

s dětmi, přípravu do školy. Ačkoli současné výzkumy (Viktorová, 2004; Rendl, 

Škaloudová, 2004) ukazují, že rodiče se s dětmi učí stále méně často, v náhradních 

rodinách uvádějí rodiče pravidelnou přípravu. S dětmi se připravují především náhradní 

matky. U prvního dítěte v rodině jsem zaznamenala ve výpovědích větší vytrvalost rodičů  

a snahu o lepší známky. S přibývajícím věkem se příprava oslabuje, rodiče začínají 

podporovat samostatnost dětí. Příprava slábne i s vyšším počtem dětí v rodině nebo pokud 

má dítě tak závažný handicap, že rodiče cítí dlouhodobou zátěž a vyčerpání. Čas věnovaný 

učení a přípravě do školy může natolik zasahovat organizaci rodinného života, že se rodiče 

rozhodují pro stanovení věkové nebo denní časové hranice přípravy, popřípadě sami 

snižují požadavky školy. Jen tak je možné zvládnout běžné denní povinnosti a dostát 

požadavkům školy.
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V náhradních rodinách je podporováno smysluplné využité volného času dětí, rodiče 

vybírají dětem koníčky, především takové, ke kterým mají sami vztah. Někdy je výběr 

zájmů ponechán na dítěti. Nejčastější činností ve volném čase byla hra na hudební nástroj 

či zpěv, ačkoli nemusely mít děti hudební talent. Náhradní rodiče vidí jako podstatný 

všestranný rozvoj dítěte, možnost uplatnit se i v jiných oblastech než jen ve školní práci. 

Zkušenosti rodičů mohou vést až k preferenci zájmů a koníčků dítěte nad motivací k učení. 

Podstatný je také společný prožitý čas dětí  a rodičů v rodině a jejich společné aktivity. 

Každá rodina je charakterizována svým stylem života, který se přizpůsobuje jednotlivým 

členům, ale je také ovlivněn požadavky jiných prostředí, ve kterých se rodina pohybuje.

V náhradních rodinách je užíván spíše autoritativní výchovný styl a jasné hranice 

především ze dvou důvodů. Prvním je vytvoření jasného a bezpečného prostředí, důraz    

na potřeby dítěte, emoční sycení a rozvoj vztahů v rodině. Druhým důvodem jsou potřeby 

náhradních rodičů, jeví se jako jeden ze způsobů jak dosahovat vychovatelskou jistotu. 

Rodiče začleňují dítě do rodiny a poté do společnosti pomocí pravidel. Důraz shledávají 

v důslednosti. Jako důvod k takovému pojetí výchovy se objevuje strach náhradních 

rodičů, aby dítě neztratili. Jejich pojetí souhlasí s tím, že čím slabší je rodina, tím 

povrchnější je socializace (Možný, 2002). 

Jako probíhá spolupráce náhradní rodiny a školy?

Spolupráce náhradní rodiny a školy zajišťuje oboustrannou zpětnou vazbu. Vytváří se 

vzájemné vztahy mezi rodiči a učiteli a vymezují se způsoby komunikace. V náhradních 

rodinách se preferuje spolupráce a výměna informací. Komunikaci mezi rodinou a školou 

lze rozlišit podle dvou hledisek. Prvním hlediskem je cíl komunikace. Jedná se                   

o komunikaci preventivní, informační a krizovou. Druhým hlediskem jsou použité 

prostředky komunikace. Využívává se tak komunikace osobní, písemná nebo telefonická. 

Paleta jednání rodičů, způsobů komunikace a obranných mechanismů, které uplatňují 

náhradní rodiče ve vztahu ke školnímu prostředí, vytvářejí rodičovské strategie 

vyjednávání se školou. Odrážejí se v nich pedagogické priority rodičů, výchovně-

vzdělávací cíle, hodnoty a celková osobnost rodičů. Štech (2009) považuje vzájemnou 

komunikaci za ztíženou i odlišnou interpretací dítěte a školních situací. Náhradní rodiče 

vyjednávají se školou především partnerské postavení v komunikaci, individuální přístup 

k dítěti ze strany školy a možnost koaličního řešení výchovy a vzdělávání dítěte. 

Rodičovské strategie vyjednávání se školou, které využívali náhradní rodiče, jsem rozdělila 
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na strategii podřízenou, ochrannou, kooperativní a vyčkávací. Jednotlivé druhy pak byly 

používány v rozličných situacích a mohly se měnit.  

Ve spolupráci se školou se objevuje výrazná úloha osobnosti učitele. Pěstouni i osvojitelé  

očekávají zájem o dítě, pochopení, podporu a společné řešení výchovy a vzdělávání dítěte 

především tehdy, pokud nastanou ve škole problémy. Osobnost učitele je hodnocena v prvé 

řadě na základě kladného vztahu ke svěřenému dítěti. Sestavením  rodičovských 

požadavků na osobnost učitele nebo jejich pozitivních zkušeností jsem sestavila 

rodičovský model „dobrého učitele“ z pohledu náhradních rodičů. Je blízký sociálně 

integračnímu způsobu výchovy, který klade důraz na emoční vztah k dětem a adekvátní 

výchovné řízení (srov. Tausch, Tausch in Čáp, 1993). Dobrý učitel je podle náhradních 

rodičů takový, který přijímá dítě bezpodmínečně, povzbuzuje  ho a motivuje, spolupracuje 

s ostatními učiteli i rodiči, je schopný sebereflexe, navrhuje řešení problémů, je 

autoritativní a  používá individuální přístup k dítěti a jeho potřebám. Náhradní rodiče 

očekávají od učitelů značné úsilí ve vztahu k dítěti. I pro ně to bylo z počátku „cizí“ dítě. 

Jejich očekávání jsou ale nereálná. Učitel je vychovatel sekundární, rodič, ač je náhradní, 

je považován za vychovatele primárního.  

Jakou podpůrnou sociálně-pedagogickou síť využívají rodiče?

Náhradní rodiče se setkávají s množstvím neočekávaných komplikací ve vztahu               

ke školnímu prostředí. Nedokáží se vyznat v situaci dítěte, jeho handicapech a hledají 

proto vysvětlení, informace a následnou pomoc. Podpůrnou síť je možné rozdělit             

na odbornou a laickou. Do odborné sítě patří učitelé, ředitelé škol, pedagogicko-

psychologická poradna, lékaři atd. Laickou podpůrnou síť si vytvářejí sami náhradní rodiče 

z vlastní iniciativy ve svém okolí, s přáteli, příbuznými nebo dalšími náhradními rodiči, 

s nimiž je spojují podobné zkušenosti. Probíhá doučování dětí, některé  rodiny jsou 

zapojeny do aktivit farnosti a spolupráce se salesiány. Podpůrná  sociálně-pedagogická síť 

se stává pomocí při vyjednávání se školou, prosazování požadavků rodičů, získávání 

informací nebo možnosti vzájemného sdílení. Důležitým cílem se stává tzv. „mít papír 

v ruce“, zajistit dítěti individuální přístup a úlevy při vyučování. Na základě pomoci se 

mohou rodiče seznámit s jinými pedagogickými postupy při práci s dítětem nebo se 

dožadují ulehčení neúměrné rodičovské zátěže při výchově dítěte. Podpůrné aktivity 

nemusejí souviset jenom s prostředím školy, týkají se také situace v rodině a její celkové 

orientace. Náhradní rodiče vyhledávali podpůrnou odbornou pomoc i sami pro sebe, neboť 
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výchovu dětí s poruchami chování pociťovali  jako neúměrnou zátěž. Navštěvovali proto 

psychoterapeuta. Dalo by se říci, že s větším počtem handicapů nebo problémů u dítěte se 

rozšiřování podpůrné sítě bude zvětšovat. Potřebu vyhledávání pomoci a rozšiřování 

služeb z podnětu náhradních rodin v závislosti na počtu handicapů u dětí prokazuje také 

nedávný výzkum Haberlové, Bubleové (2007). Jako významný faktor udávají mimo jiné i 

vyšší počet dětí v rodině.  

Zhodnocení metodologie výzkumu

Omezení výzkumu spatřuji v tom, že závěry výzkumu nemohou být zobecnitelné             

na všechny náhradní rodiny, ale mají charakter „pouhé“ sondy. Další fází výzkumné práce, 

která není součástí disertace, by mohlo být rozšíření výzkumného pole o další komponenty. 

Nosné by bylo zjistit, jak vnímají problematiku dítěte v náhradní rodině učitelé nebo 

spolužáci dětí. Bylo by možné podívat se na děti z náhradních rodin přímým pozorováním 

ve školách, popřípadě sledovat vývoj vztahů školy a rodiny očima učitelů nebo pojmout 

výzkum jako longitudinální. Možností by bylo samozřejmě více. 

Výzkum se týkal malého vzorku rodin. Lze říci, že takto nemyslí a nejednají všichni 

náhradní rodiče. Výsledky však ukazují s jakými konkrétními problémy a překážkami se 

v náhradních rodinách setkávají a jak je řeší. Způsob získávání dat pomocí rozhovorů byl 

zvolen adekvátně. Z dotazníkového šetření nebo samotného pozorování by nebylo možné 

získat podobnou hloubku a rozsah dat. Polemizovat bych pak mohla o jejich skutečné 

saturaci. Pro získání většího množství údajů by bylo vhodné rozšířit výzkumný vzorek     

na několik desítek náhradních rodičů, rozdělit je na polovinu a zabývat se tak více 

osvojiteli, kteří jsou považováni za méně prozkoumanou skupinu než rodiny pěstounů. 

Mohl by se tak získat komplexnější pohled na danou problematiku. Zcela jiná otázka by se 

pak mohla týkat vzdělávání dětí v krátkodobé pěstounské péči, které bude chápáno ze své 

podstaty odlišně. Zatím však u nás není rozšířená. Nevýhodou při zpracování výzkumu 

byla použitá metoda tužka-papír při analýze dat, která byla časově náročná a málo 

přehledná. K analýze kvalitativních dat by bylo možné využít vhodnějšího 

specializovaného počítačového programu. 

Sestavený paradigmatický model vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči nemůže 

postihnout celkovou reálnou zkušenost náhradních rodičů. Proto ho považuji za schéma, 

které není vyčerpávající. Vyjadřuje souvislosti a vazby, které jsou ovlivněny životními 



221

podmínkami a zkušenostmi konkrétního vzorku rodin. Jeho chápání spatřuji v teoretické 

perspektivě, která byla stanovena na začátku práce, jednak jde o hledisko sociálně-

ekologické, které umožňuje vidět rodinu jako systém a propojuje jednotlivá prostředí 

s jejich vzájemnými vztahy, jednak jde o hledisko potřeb dítěte i jeho rodičů. V oblasti 

náhradní rodinné péče se pokusila sestavit paradigmatický model již Sobotková (2003), 

která zkoumala pěstounské rodiny, jejich fungování a odolnost. Její ústřední jev v modelu 

byl ale odlišný, týkal se přímo pěstounské péče. Teoretická perspektiva se orientovala na 

strategie zvládání těžkostí a odolnost rodin (v rámci jejich fungování). Nelze tudíž zmíněné 

modely porovnávat.    

Za další omezení považuji můj vlastní pohled výzkumníka a zároveň člena zkoumané 

skupiny. V průběhu zpracování výzkumu jsem musela udržovat odstup od zkoumané 

problematiky, být tzv. co nejvíce nad problémem, což bylo problematické a přinášelo       

do výzkumu nečekané změny. Oprostit se od pozice náhradního rodiče čili zatajit ji nebylo 

prakticky možné a nebylo to ani účelem. Naopak, postupně jsem vytvořila vlastní strategii, 

jak svou pozici legitimizovat a využít. Omezení jsem se tak pokoušela proměnit 

v pozitivum. Působila jsem jako výzkumník domorodec. 

Závěrem

Vzdělávání dítěte je v náhradních rodinách pojímáno individuálně, není to zcela zásadní 

otázkou náhradních rodin. Tou zůstává formování rodiny a vztahů. Náhradní rodiče 

vytvářejí především emoční zázemí, domov. Vyplývá to i z důvodu, pro který rodiče dítě 

přijali. Nabízejí rodinné intimní prostředí cizímu dítěti a recipročně očekávají naplňování 

rodičovských potřeb. Vysvětlení je možné hledat v různých teoriích, ať již v teorii 

vrozených potřeb Bowlbyho nebo v novější systémové teorii rodiny jako sociální dělohy, 

kterou zpracovali Trapková, Chvála (2004). Rodina je zde pojata jako chráněný prostor   

pro rodiče i dítě, kde dochází k výživě, placentaci a vzájemné synchronizaci.  Teprve poté 

je možné dítě uvádět do širšího světa skrze sociální porod. Jasná pravidla a snaha               

o láskyplný přístup k dítěti, který deklarují náhradní rodiče, se projevují jako zásadní i 

v pracích Prekopové (Prekopová, Schweizerová, 2008; Prekopová, 2009). Principy rodinné 

výchovy a postavení vzdělání v žebříčku hodnot v náhradních rodinách, které souhlasí     

se závěry práce, lze nalézt i u Matějčka (1986). 
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Rodiče vkládají důvěru do dítěte, staví své rodičovství na důvěře k dítěti i ke světu. 

Postupně se vytvářejí hlubší vztahy. Problémy, se kterými se náhradní rodiče setkávají, 

ohrožují jejich rodičovství. V našem případě však všichni rodiče deklarovali jasné 

rozhodnutí k trvalosti vztahů, což je Schoolerovou (2002) považováno  za determinantu 

úspěšnosti náhradní rodiny. Náhradní rodiče  se snaží vydržet nesnáze, možná i obětovat se 

pro dítě, což souvisí také s křesťanskými principy, které vyznávají. Minulost dítěte je 

dávána  do souvislosti se současným vývojem a chováním i s jeho budoucností. Vzdělávání 

dítěte je úzce propojeno s výchovou dítěte, nelze je oddělit. V podpoře vzdělávání se jeví 

jako zásadní tvorba rodinného kurikula, která nejvýrazněji ovlivňuje celkové pojetí 

vzdělávání v rodině a určuje vyznávané hodnoty rodiny promítnuté do školní reality. 

Náhradní rodiče očekávají pomoc od učitelů, navázání vztahu s dítětem, jejich zájem a 

podporu, rovné postavení při spolupráci. Předpokládají, že učitelé jsou odborníci, udělají 

proto vstřícný krok a budou se ptát: Co potřebuje vaše dítě? V čem mu mohu pomoci? Jak 

to společně uděláme?

Dítě je pro rodinu hodnotou, ať je posuzováno okolím jakkoli. Budoucí cestu spatřuji 

v úzké a otevřené spolupráci náhradních rodičů a učitelů, kde v centru jejich zájmu bude 

stát dítě, nikoli osobní zájmy dospělých. Učitelé nebývají s danou problematikou 

seznámeni, zasahuje malý počet dětí ve školách, tematika je obestřena různými předsudky. 

Postupným rozšiřováním informovanosti učitelů a vytvářením přístupné sociálně-

pedagogické sítě pro odborníky i náhradní rodiče lze přispět k dosažení vhodných 

pedagogických přístupů k dítěti. Jen tak je možné dosáhnout co nejlepší budoucnosti       

pro dítě, které se může v rámci svých možností začlenit do společnosti a žít svůj vlastní 

život. Náhradní rodina a škola pak nebudou vzájemné pohlížet jeden na druhého, ale budou 

se dívat jedním směrem. Směrem k dítěti, které bude centrem jejich zájmu.  
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RESUMÉ

Disertační práce s názvem Pedagogické aspekty ve výzkumu problematiky náhradní 

rodinné péče se věnuje specifické instituci náhradní rodiny z pedagogického pohledu. 

Jejím cílem je popsat a teoreticky zmapovat vybrané pedagogické aspekty, které se jeví 

v dané problematice jako významné. Práce vychází z pojetí, že rodina je nejenom institucí 

sociální, ale také výchovnou, respektive výchovně-vzdělávací. Je zdůrazňována 

jedinečnost rodinného prostředí pro vývoj dítěte a význam blízkých vztahů, které se mohou 

vytvářet pouze v rodině. 

V první kapitole jsou představeny dvě základní formy náhradní rodinné péče – osvojení a 

pěstounská péče. Liší se svým právním vymezením, charakteristikou umístěných dětí nebo 

motivací náhradních rodičů. Následuje druhá kapitola věnující se interdisciplinárnímu 

pohledu na zkoumanou problematiku. Třetí kapitola přináší vývojový pohled na instituci 

náhradní rodinné péče a shrnuje teoretická východiska práce vycházející z teorie 

vrozených potřeb a sociálně-ekologických přístupů. Další kapitoly, čtvrtá až devátá,  

podrobněji analyzují a popisují jednotlivé pedagogické aspekty v problematice náhradní 

rodinné péče. Každému aspektu je věnována samostatná kapitola.

První aspekt se týká postavení rodiny v současné společnosti. Pojednává o příčinách 

náhradní rodinné péče a charakterizuje děti, které přicházejí do osvojení nebo pěstounské 

péče. Pátá kapitola se věnuje motivaci  náhradních rodičů. Motivace k osvojení vychází 

z neplodnosti partnerů, v případě pěstounské péče jde spíše o pomoc opuštěnému dítěti.  

Předmětem šesté kapitoly je aspekt vzdělávání náhradních rodičů. Dělí se na povinné 

vzdělávání před přijetím dítěte, které je u nás dáno zákonem a dobrovolné vzdělávání       

po jeho přijetí. Sedmá kapitola se zaměřuje na aspekt rodičovství a jeho biologickou, 

právní a psychosociální dimenzi. Náhradní rodičovství je založeno na rodičovství 

psychosociálním, osvojitelé jsou rodiče také podle zákona, pěstouni právně rodiči nejsou. 

Nové tendence v pěstounské péči směřují k její postupné profesionalizaci. Významným 

pedagogickým aspektem se jeví socializace dítěte v náhradní rodině a ve škole, kterou se 

zabývá osmá kapitola.  Týká se adaptace v obou prostředích a představuje dítě v náhradní 

rodině jako dítě se specifickou formou psychosociálního, sociokulturního nebo zdravotního 

handicapu. Součástí osmé kapitoly je rovněž téma vzdělávání dítěte, které je dalším 
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pedagogickým aspektem. Devátá kapitola pojednává o tvorbě sociálně-pedagogické 

podpůrné sítě pro náhradní rodiny u nás i v zahraničí.

Stěžejní část práce je spatřována v její výzkumné části, která se zaměřuje na vzdělávání 

dětí v náhradní rodinné péči z pohledu náhradních rodičů. Výzkum byl realizován jako 

kvalitativní šetření designem mnohopřípadové studie na základě hloubkových rozhovorů 

s náhradními rodiči. Analytické postupy vycházely ze zakotvené teorie. Sestaven byl 

paradigmatický model vzdělávání dítěte v náhradní rodinné péči. Ve výpovědích hrály 

důležitou úlohu specifické souvislosti, podmínky a charakteristiky dětí, pojmenované jako 

kontext vzdělávání. Tento kontext je úzce propojen se vzděláváním, ovlivňuje ho a přináší  

náhradním rodinám větší či menší problémy. Působí následně na strategie a jednání rodičů. 

Jde především o nejrůznější handicapy dětí, věk, chování dítěte, jeho adaptační schopnosti 

a možnosti, hodnocení ve škole, získávání zpětné vazby ze školy nebo změny v systému 

rodiny. Z výsledků výzkumu vyplývá, že náhradní rodiny vytvářejí svůj vlastní  záměrný 

způsob dosahování výchovně-vzdělávacích cílů, které je možné pojmenovat jako rodinné 

kurikulum. Rodinné kurikulum je charakterizováno pěti dimenzemi, které se vzájemně 

ovlivňují. Jedná se o výchovné a vzdělávací priority rodiny, které souvisejí s hodnotovou 

orientací rodiny, volbu rodinného vzdělávacího režimu, strategie vyjednávání se školou, 

vytváření a zapojení náhradní rodiny do podpůrné pedagogické sítě a hodnocení výsledků 

vzdělávání dítěte. 

Na závěr lze říci, že cíle vymezené na počátku disertační práce byly splněny. Výzkum 

přinesl nová zjištění a využil méně obvyklé perspektivy pohledu na vzdělávání dítěte. 

Přestože nelze výsledky výzkumu zobecnit na celou populaci náhradních rodin, mohou být 

využity v probíhající diskusi o současné podobě náhradní rodinné péče u nás                

mezi pedagogickou odbornou veřejností, sociálními pracovníky i náhradními rodiči.  
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SUMMARY

The dissertation titled Pedagogical Aspects of the Research into Issues of Substitutional 

Family Care is devoted to the specific institution of the substitutional family from a 

pedagogical perspective. Its aim is to describe and theoretically map selected pedagogical 

aspects that appear significant in this issue. The work is based on the concept that the 

family is not only a social institution but also an educational or, more precisely, parenting-

educational one. It emphasizes the uniqueness of the family environment for child 

development and the importance of close relationships that can be formed only in the 

family.

The first chapter introduces two basic forms of the substitutional family care - adoption 

and foster care. They differ in their legal definition, characteristics of children in care or 

parents' motivation. It is followed by the second chapter devoted to the interdisciplinary 

perspective of the issue. The third chapter provides an evolutionary perspective on the 

institution of foster care and adoption and summarizes theoretical work based on the theory 

of innate needs and the socio-ecological theory. The other chapters, fourth to ninth, analyze

in more detail, describe and systematize various pedagogical aspects of the substitutional 

family care issue. Each aspect is discussed in a separate chapter.

The first aspect concerns the status of the family in the contemporary society. It discusses 

the causes of substitutional family care and characterizes children who come into adoption 

or foster care. The fifth chapter deals with parents' motivation. Motivation for adoption is 

based on infertility of the partners while in the case of foster care the motivation is rather 

to help the abandoned child. The subject of the sixth chapter is the aspect of training of 

foster and adoptive parents. It is divided into compulsory education before the child is 

adopted or fostered, which is defined by law in the Czech Republic, and voluntary 

education after he/she is adopted or fostered. The seventh chapter focuses on the aspect of 

parenting and its biological, legal, and psychosocial dimension. Foster and adoptive 

parenting is based on psychosocial parenting; adoptive parents are parents also by law

while foster parents are not legally parents. New trends in foster care head towards its 

gradual professionalization. Socialization of a child in the family and at school, the subject 

of the eighth chapter, seems to be an important pedagogical aspect. It concerns adaptation 

in both environments and presents the child in a foster and adoptive family as a child with 

a specific form of psychosocial, socio-cultural or medical handicap. The eighth chapter 
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also includes the issue of child education, which is another pedagogical aspect. The ninth 

chapter deals with the creation and use of socio-pedagogical support network for foster and 

adoptive families that exists in the Czech Republic as well as abroad.

The main part of the paper is seen in its research section, which focuses on the education of 

children in substitutional family care from the perspective of adoptive and foster parents. 

The research was conducted as a qualitative survey by the multiple-case study design

based on interviews with adoptive and foster parents. Analytical procedures were based on 

the grounded theory. A paradigmatic model of education of a child in an adoptive or foster

family was designed. The testimonies of the participants revealed specific context of 

conditions that affect the learning process of the child and bring families major or minor

problems. These primarily include various handicaps of the child, the age aspect, the 

child's behavior, his/her adaptive capacity and abilities, assessment in the school, getting 

feedback from the school or changes in the family system. The research results show that 

the foster and adoptive families create their own deliberate way of achieving educational 

goals that can be termed family curriculum. Family curriculum is characterized by five 

dimensions that interact. These are educational priorities of the family that relate to the 

value orientation of the family, the choice of the family education mode, the strategy of

negotiations with the school, creating and involving the foster or adoptive family in the 

supporting educational network and evaluation of the child's education.  

In conclusion, we can say that the objectives defined at the beginning of the dissertation 

have been met. The research yielded new findings and made use of a less common 

perspective of the view of the child education. Although the results of the research cannot 

be generalized to the entire population of foster and adoptive families, they can be used in 

the ongoing debate on foster and adoptive care as it stands in the Czech Republic in the

pedagogical professional community, among social workers and foster and adoptive 

parents.  
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Příloha č. 1: Charakteristika případu - IRENA

IRENA

Věk 51 Vzdělání SŠ

DĚTI SLEDOVANÉ VE VÝZKUMU

v pěstounské péči v osvojení

počet dětí věk dětí počet dětí věk dětí

3 12, 14, 17 --- ---

Handicapy a problémy u dětí
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Adéla ●

Týna ● ●

Lenka

Vstup do školy 
a průběh vzdělávání

U nejstaršího děvčete odklad školní docházky; v 1. třídě bylo obviňováno 
z krádeží, děti jí nadávali Cikánko; vztahy se spolužáky dobré, děti jsou 
oblíbené; Týna je ve škole úspěšná, další dvě děvčata méně

Vzdělávací režim Komplexní

Tvorba rodinného 
kurikula

Individuální vzdělávací norma je reálná; u nejmladšího děvčete byla na 
počátku stanovena jako nízká, později přizpůsobena schopnostem dítěte; 
potřebují dohled,  kontrolu a motivaci pěstounkou ke školním činnostem;          
u starších dětí se objevily poruchy chování, které ovlivňují fungování rodiny 
(tzv. krájení bytu při krádežích); náročnost pravidelných návštěv biologické 
matky Týny

Hodnota vzdělání
Vysoká; dávána do souvislosti s budoucností a samostatností dětí; rodinné 
vztahy mají prioritu; význam známky je absolutní u úspěšného dítěte (očekává 
se vysokoškolské studium), alternativní u školsky méně úspěšných dětí

Výchovné a vzdělávací 
činnosti v domácím 
prostředí

Důraz na domácí přípravu; učení denně alespoň minimum, učí se s nimi pouze 
pěstounka; rozvoj hudebního nadání u Týny a Lenky -  komorní zpěv a hra na 
housle; Adéla - dříve sportovkyně republikového formátu

Spolupráce rodiny a školy Pravidelná na třídních schůzkách, chodí pěstounka; 1x krizová (Týna utekla ze 
školy)

Podpora Pěstounka navštěvuje psychoterapii; kamarádka; víra; vlastní dcera; literatura; 
partner

Poznámky Partnerství pěstounů je označeno za nefunkční
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Příloha č. 2: Charakteristika případu - BĚLA

BĚLA

Věk 65 Vzdělání SŠ

DĚTI SLEDOVANÉ VE VÝZKUMU

v pěstounské péči v osvojení

počet dětí věk dětí počet dětí věk dětí

--- --- 1 18

Handicapy a problémy u dětí
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Honza ● ●

Vstup do školy 
a průběh vzdělávání

Bez problémů; dítě se dobře učí; je oblíbené; postupně se známky zhoršují, 
nejsou však horší než trojky, čtyřky

Vzdělávací režim Benevolentní

Tvorba rodinného 
kurikula

Individuální vzdělávací norma byla stanovena jako vysoká, rodiče 
předpokládali školní úspěšnost; nezměnili podobu vzdělávacího režimu, který 
si vytvořili se staršími vlastními dětmi; dítě je motivováno nikoli ke konkrétní 
školní přípravě, ale spíše k touze po poznání a zájmu o věci kolem sebe        
ve formě debat v intelektuálním prostředí adoptivní rodiny; fungování rodiny 
je 3 roky narušované soustavnými krádežemi syna v domácím prostředí; 
přednost je dávána zajištění chodu domácnosti a zabránění krádežím; školní 
příprava se tak jeví jako nepodstatná

Hodnota vzdělání
Vysoká; význam známky je absolutní, postupně se zhoršením známek se mění 
v alternativní; rodiče čekají, až dítě samo pochopí význam vzdělání

Výchovné a vzdělávací 
činnosti v domácím 
prostředí

Matka se učila s dítětem pravidelně pouze na počátku školní docházky, poté 
považuje přípravu za odpovědnost dítěte; otec se do učení s dítětem 
nezapojuje; volnočasové aktivity jsou ponechány na vůli dítěte, často se 
střídají; chybí vytrvalost; chlapec zpíval ve sboru, hrál florbal, stolní tenis; čas 
tráví s kamarády

Spolupráce rodiny a školy

Pravidelná na ZŠ i SOU; hodnocená jako výborná, úzká; otec se angažuje              
ve sdružení ZŠ i v rámci aktivit SOU; v případě útoku starších spolužáků na 
dítě na ZŠ společné řešení problému s ředitelem a učiteli; matka jezdila se 
školní třídou jako zdravotnice do škol v přírodě; třídních schůzek se účastní 
otec i matka; chlapec do školy chodí pravidelně; je před závěrečnými 
zkouškami

Podpora
Z počátku partner; vlastní děti; učitelé; ředitelé škol; matka navštěvuje 
psychoterapii

Poznámky Romské dítě; partnerský rozchod osvojitelů; osvojitelka vychovává dítě sama
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Příloha č. 3: Charakteristika případu - VANDA

VANDA

Věk 42 Vzdělání SŠ

DĚTI SLEDOVANÉ VE VÝZKUMU

v pěstounské péči v osvojení

počet dětí věk dětí počet dětí věk dětí

--- --- 1 11

Handicapy a problémy u dětí
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Rita ●

Vstup do školy
a průběh vzdělávání

Bez  problémů; dítě je ve škole úspěšné; vztahy se spolužáky si z počátku 
kupovalo; zapomíná pomůcky  

Vzdělávací režim Školní

Tvorba rodinného kurikula
Vysoké aspirace rodičů; vysoká individuální vzdělávací norma; rodiče plní 
požadavky školy; dítěti se věnují; finančně motivují k učení 

Hodnota vzdělání
Vysoká; rodinné fungování přizpůsobené rytmu školy; význam známky je 
absolutní

Výchovné a vzdělávací 
činnosti v domácím 
prostředí

Především školní povinnosti, domácí úkoly; teprve potom další činnosti

Spolupráce rodiny a školy

Pravidelná, řeší se běžné problémy, spolupráce s třídní učitelkou a pomoc 
při zařazení dítěte do kolektivu třídy; děti se děvčeti posmívaly a nadávaly 
jí; pozitivní vztahy mezi žáky ve třídě se podpořily při třídnických 
hodinách; na třídní schůzky chodí oba rodiče

Podpora Širší rodina, literatura, přátelé, sociální pracovník, vzájemná podpora rodičů

Poznámky
Zdravé dítě (s nezávažnou oční vadou); v rodině žijí ještě 2 vlastní děti 
osvojitelů
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Příloha č. 4: Charakteristika případu - KVĚTA

KVĚTA

Věk 56 Vzdělání SŠ

DĚTI SLEDOVANÉ VE VÝZKUMU

v pěstounské péči v osvojení

počet dětí věk dětí Počet dětí věk dětí

2 12, 14 --- ---

Handicapy a problémy u dětí
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Pavla ● ● ● ● ●

Petr ●

Vstup do školy
a průběh vzdělávání

Problematické chování děvčete Pavly již v MŠ; obě děti měly odklad školní 
docházky (děvče 2 roky);  u Pavly od 1. třídy psychiatrická léčba, 
nepřizpůsobivost; od 2. pololetí 1. třídy pedagogický asistent a integrace 
v ZŠ; následně dg. střední mentální retardace; kamarády nemá; u chlapce   
stanovení ADHD; problémové chování; kamarády si neudrží; je vulgární; 
opakoval 5. třídu ze zdravotních důvodů

Vzdělávací režim Komplexní

Tvorba rodinného kurikula

Individuální vzdělávací norma reálná, spíše nižší; výchova zaměřena           
na rozvoj sociálních dovedností, komunikaci, pohybové aktivity; jasně 
stanovená  výchovná pravidla; pochvala jako výchovný princip; rodinné 
fungování je narušenou závažným psychiatrickým onemocněním děvčete

Hodnota vzdělání

Vysoká u chlapce; nízká u postižené dívky; přizpůsobená schopnostem dětí; 
hodnota známky je alternativní; prioritou jsou rodinné vztahy; budování 
vztahu k práci a manuální zručnosti; obavy z budoucnosti u postiženého 
děvčete

Výchovné a vzdělávací 
činnosti v domácím 
prostředí

Pravidelná příprava do školy; z počátku suplování školy doma; děti ve škole 
přetěžovány; po stanovení diagnózy úleva pro pěstouny i děti; více času      
na volnočasové aktivity

Spolupráce rodiny a školy
Ze začátku problémová; dnes hodnocena kladně; škola plní respitní funkci; 
vytvořena koalice školy a rodičů; podpůrná komunikace

Podpora
„Dobrý učitel“; ředitelé; psychiatr; psycholog; vzdělávací aktivity 
neziskových organizací; doučování učitelem; partnerská podpora pěstounů

Poznámky
Děvče tráví část roku v dětské psychiatrické léčebně; její výchova je 
hodnocena jako extrémně náročná, vyčerpávající a bez budoucnosti; děti 
jsou biologičtí sourozenci
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Příloha č. 5: Charakteristika případu - JANA

JANA

Věk 35 Vzdělání SŠ

DĚTI SLEDOVANÉ VE VÝZKUMU

v pěstounské péči v osvojení

počet dětí věk dětí počet dětí věk dětí

3 12, 13, 13 --- ---

Handicapy a problémy u dětí
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Eva

Adam

Lída ●

Vstup do školy
a průběh vzdělávání

Nezáměrný výběr školy; 2 děti měly odklad (z toho 1x byl ulehčovací); 
společný nástup všech tří dětí do 1. třídy; chlapec označen neprávem v 1. 
třídě jako zloděj z dětského domova; děti ve škole úspěšné; vztahy             
se spolužáky dobré

Vzdělávací režim Benevolentní 

Tvorba rodinného kurikula
Individuální vzdělávací norma reálná; děti motivované, ovlivněné starším 
vlastním synem pěstounů; volnočasové aktivity vybírají děti - hra na klavír, 
kytaru, práce v dílně; t.č. hledání biologických rodičů a kontakty s nimi

Hodnota vzdělání
Vysoká; u dětí se předpokládá další studium; hodnota známky alternativní; 
děti jsou vedeny ke vztahu k práci (na zahradě, doma)

Výchovné a vzdělávací 
činnosti v domácím 
prostředí

Společná příprava do školy s dětmi spíše na počátku školní docházky;
později volba liberálních přístupů a rozvoj samostatnosti dětí; slabá 
kontrola 

Spolupráce rodiny a školy
Dnes dobré; šikana ve škole u vlastního dítěte; škola odmítá situaci řešit; 
matka označena za hysterku; rodiče nemohou dosáhnout partnerské 
spolupráce; následuje změna školy pro všechny děti

Podpora
„Dobrý učitel“; přátelé; školní psycholog; prarodiče z obou stran; jiné 
náhradní rodiny; farnost; partnerská podpora pěstounů

Poznámky
3 přijaté děti chodí do stejné třídy (z toho 2 děti jsou biologičtí sourozenci); 
v rodině žijí ještě 2 vlastní děti pěstounů
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Příloha č. 6: Charakteristika případu - MONIKA

MONIKA

Věk 49 Vzdělání SŠ

DÍTĚ sledované ve výzkumu

v pěstounské péči v osvojení

počet dětí věk dítěte počet dětí věk dětí

1 15 --- ---

Handicapy a problémy u dítěte
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Kuba ● ● ● ●

Vstup do školy
a průběh vzdělávání

Očekávání problémů na základě zkušeností z MŠ; dítě s výraznou citovou 
deprivací; záměrný výběr  školy - ZŠ waldorfská;  odklad školní docházky –
dítě vývojově opožděné; opakování 3. třídy; ve škole neúspěšný; je o 2 roky 
starší než spolužáci; kamarády hledá obtížně; neumí si je udržet; kamarádí 
s mladšími dětmi; ve škole vznětlivý, agresivní; stanoven IVP; asistent 
pedagoga

Vzdělávací režim Benevolentní

Tvorba rodinného kurikula

Výchovné a vzdělávací priority jasně deklarované, přizpůsobené 
schopnostem dítěte; v případě přetěžování dítěte  - zhoršení psychického 
stavu; agresivita (doma i ve škole); postupně se nároky na dítě snižují 
v oblasti vzdělávání, zůstávají v eliminaci negativních projevů v chování; 
problematická volba povolání

Hodnota vzdělání Reálná; důraz na rodinné vztahy; t.č. hledání biologické rodiny

Výchovné a vzdělávací 
činnosti v domácím 
prostředí

Příprava do školy t.č. minimální (na 1. stupni pravidelná); pěstounka se s 
dítětem neučí, je vyčerpaná, rezignovala; motivace ponechána na škole; 
podpora sociálních dovedností dítěte; hra na violu, ale doma necvičí, pouze 
s učitelem; snaha o zapojení do pracovních činností; manuálně nezručný

Spolupráce rodiny a školy
Velmi dobrá a pravidelná; účast na akcích školy; přístup učitelů shovívavý, 
trpělivý; mají pochopení

Podpora
Učitelé;  ředitel školy; dospělá dcera; sourozenci pěstounky; psycholog; 
psychiatr; asistent pedagoga; partnerská podpora pěstounů; škola plní 
respitní funkci

Poznámky Dítě léčeno na psychiatrii
Poznámka: MŠ –mateřská škola, IVP – individuální vzdělávací plán
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Příloha č. 7: Charakteristika případu - PAVEL

PAVEL

Věk 39 Vzdělání SŠ

DÍTĚ sledované ve výzkumu 

v pěstounské péči v osvojení

počet dětí věk dětí počet dětí věk dětí

--- --- 1 12

Handicapy a problémy u dětí
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Jitka

Vstup do školy
a průběh vzdělávání

Záměrný výběr ZŠ; vztahy se spolužáky dobré, bez problémů; občas nadávky 
„černá hubo“ a falešné obviňování z krádeží; t. č. se problémy nevyskytují; 
kamarády má; známky má průměrné

Vzdělávací režim Nárazový

Tvorba rodinného 
kurikula

Na počátku plnění všech požadavků školy; postupně uvolnění a přizpůsobení 
rodině se čtyřmi dětmi; pomoc při domácí přípravě ohraničena osmou 
hodinou večerní; aspirace rodičů vyšší; důraz na vnitřní motivaci dítěte; 
rozvoj samostatnosti a odpovědnosti; jasná pravidla a hranice ve výchově

Hodnota vzdělání
Vysoká; rodiče permanentně zdůrazňují význam vzdělání, vhodnou volbu 
povolání a její samostatný výběr, který souvisí s úspěšností na ZŠ; spíše ve 
formě idejí; rodinné vztahy jsou primární; význam známky – ambivalentní 

Výchovné a vzdělávací 
činnosti v domácím 
prostředí

Příprava do školy je nepravidelná, spíše ponechána na dítěti; volnočasové 
aktivity závisí na zájmu dítěte, posléze podporovány rodiči; hra na housle, 
kytaru; skauting; pobyt v přírodě; turistika

Spolupráce rodiny a školy
Pravidelná; rodiče řeší běžné problémy; pozitivní vztah učitelů k dítěti i 
k rodině; dítě příjemné v sociálním kontaktu

Podpora
Prarodiče z obou stran; sourozenci rodičů; přátelé; salesiánské společenství; 
farnost; literatura; partnerská podpora rodičů

Poznámky Zdravé romské dítě; v rodině  žijí ještě 3 vlastní děti osvojitelů
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Příloha č. 8: Charakteristika případu - LEA

LEA

Věk 35 Vzdělání SŠ

DĚTI SLEDOVANÉ VE VÝZKUMU

v pěstounské péči v osvojení

počet dětí věk dětí počet dětí věk dětí

1 15 --- ---

Handicapy a problémy u dětí

DÍTĚ

S
tř

ed
n

í 
m

en
tá

ln
í 

re
t.

L
eh

k
á 

m
en

tá
ln

í 
re

t.

D
y

sf
áz

ie

A
u

ti
sm

u
s 

a 
p

or
u

ch
a 

au
t.

 
sp

ek
tr

a
P

o
st

tr
au

m
at

ic
k

á 
 s

tr
es

o
v

á 
po

ru
ch

a

Ji
n

á
ps

y
ch

ia
tr

ic
k

á 
 d

g
.

K
ar

d
io

v
as

k
ul

ár
n

í 
 

on
em

o
cn

ěn
í

A
st

m
a

P
o

ru
ch

y 
ch

ov
án

í

P
o

ru
ch

y
 p

o
zo

rn
o

st
i

A
D

H
D

D
ys

g
ra

fi
e

D
y

sl
ex

ie

D
y
so

rt
o

g
ra

fi
e

C
it

o
v

á 
d

ep
ri

v
ac

e

Cyril ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vstup do školy
a průběh vzdělávání

Dítě přijaté v 9 letech z ústavu, pokračuje ve školní docházce v původní 
škole; chování problematické; ve škole obětí šikany; obtížně udržuje vztahy 
se spolužáky; postupně odmítá chodit do školy; opakování 7. třídy; měl 
odklad školní docházky; stanoven IVP; pobyt ve středisku výchovné péče+ 
psychiatrické léčebně

Vzdělávací režim Komplexní
Tvorba rodinného 
kurikula

Přizpůsobené dítěti; reálná individuální vzdělávací norma; rozvoj sociálních 
dovedností; motivace k učení 

Hodnota vzdělání

Důraz na tvorbu vztahů v rodině; neúspěšné hledání „ideální“ školy - 3x 
změna ZŠ (!), poté se dítě vrátilo do původní školy; význam známky 
ambivalentní, pěstounka zjišťuje spravedlnost známkování při návštěvách 
školy

Výchovné a vzdělávací 
činnosti v domácím 
prostředí

Příprava do školy podle zdravotního a emočního stavu dítěte; nenáročné 
volnočasové aktivity (stolní hry, počítač); nejvyšší hodnotu má společně 
prožitý čas (výlety, prázdniny, hovory atd.)

Spolupráce rodiny a školy

Hyperprotektivita dítěte; problematické vyjednávání o individuálním přístupu 
k dítěti; nedostatek informací ze školy; nakonec sestaven IVP; častá absence 
dítěte; pěstounka se staví proti vzdělávacímu systému, zdůrazňuje odlišnost 
dítěte a jeho předchozí pobyt v ústavu

Podpora

Psycholog; psychiatr; další lékaři; „dobrý učitel“; nezisková organizace 
(doučování), t.č. již nevyužívá; prarodiče; vlastní syn; chybí podpora 
sociálního pracovníka; při nedorozumění se školou a nedosáhnutí požadavků 
vůči škole - hledání podpory u České školní inspekce, MPSV, právníka, 
v médiích

Poznámky
Dítě s nejvyšším počtem handicapů; pěstounka je zdravotně postižená; 
v rodině žije ještě 1 vlastní dítě pěstounky; partnerský rozchod pěstounů; 
pěstounka vychovává děti sama

Poznámka: MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IVP – individuální vzdělávací plán
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Příloha č. 9: Charakteristika případu - SLÁVKA

SLÁVKA

Věk 51 Vzdělání VŠ

DĚTI sledované ve výzkumu

v pěstounské péči v osvojení

počet dětí věk dětí počet dětí věk dětí

3 10, 12, 13 3 14, 18, 21

Handicapy a problémy u dětí
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Saša ●

Pepa ● ● ● ●

Jirka ●

Jolana 

Věra ● ●

Olinka ● ●

Vstup do školy
a průběh vzdělávání

U dětí s handicapy vyjednávání o individuálním přístupu ze strany školy; 
využití poradenských pracovišť; preference odkladu školní docházky – 2 děti 
s handicapy + 1 odklad ulehčovací (Jirka nastoupil do školy s Jolanou); výběr 
školy záměrný s ohledem na lokální možnosti; maladaptace ve škole   u dítěte 
s mentálním postižením

Vzdělávací režim Komplexní

Tvorba rodinného kurikula

U prvního dítěte vysoká individuální vzdělávací norma; z počátku režim 
přizpůsoben požadavkům školy; suplování školy v domácím prostředí; děti na 
počátku přetěžované školními povinnostmi; postupně přizpůsobení potřebám 
dětí a rodičů a snížení nároků na děti; deklarování pravidel a hranic ve 
výchově

Hodnota vzdělání

Reálná, není absolutní; primární jsou rodinné vztahy a emoční pohoda členů 
rodiny; význam známky je alternativní; problematická volba povolání          s
ohledem na etnický původ dětí a jejich handicapy; význam křesťanských 
hodnot; obavy o budoucnost handicapovaných dětí

Výchovné a vzdělávací 
činnosti v domácím 
prostředí

Příprava do školy pravidelná; vyžadována samostatnost dětí a vzájemná 
pomoc sourozenců; míra účasti matky se s věkem snižuje; matka motivuje 
k činnostem pomocí stanovení výhod; podpora rozvoje sociálních dovedností
dětí; výrazná podpora volnočasových aktivit a pracovních činností

Spolupráce rodiny a školy Pravidelná, úzká; s učiteli, řediteli škol; z počátku problematická

Podpora

Učitelé; ředitelé; psycholog; speciální pedagog; lékař; studenka pedagogické 
fakulty; pedagogický asistent; pomoc sourozenců (u dítěte s dětským 
autismem a mentálním postižením); farnost; aktivita v neziskové organizaci; 
jiné náhradní rodiny; literatura; zpětná vazba od dětí; škola plní respitní 
funkci; partnerská podpora rodičů

Poznámky
Děti poloromské; 2 děti se závažnými handicapy; v rodině žijí ještě další 2   
děti v pěstounské péči předškolního věku
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Příloha č. 10: Charakteristika případu - IVANA / IVAN

IVANA / IVAN

Věk ♀39; ♂41 Vzdělání ♀ SŠ; ♂VŠ

DĚTI sledované ve výzkumu

v pěstounské péči v osvojení

počet dětí věk dětí počet dětí věk dětí

7 6, 7, 11,13, 13,15, 18 --- ---

Handicapy a problémy u dětí
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Patrik ● ● ●

Lucie ● ●

Kamil ● ● ●

Hana 

Zuzka ● ●

Olda ●

Maru 

Vstup do školy
a průběh vzdělávání

První dítě v domácím vzdělávání; dnes děti v ZŠ, ZŠ speciální a OU; 
problémy s adaptací ve škole i v rodině u dětí přijatých ve školním věku a     
v pubertě; špatné známky; bez motivace; odklad školní docházky 4x

Vzdělávací režim Komplexní 

Tvorba rodinného kurikula

Z počátku přizpůsobení se školním požadavkům; suplování školy v domácím 
prostředí; přetěžování dětí s handicapy ve škole i doma; narušení rodinného 
fungování a vztahů; při přeřazení dítěte na ZŠ speciální, při změně učitele 
nebo snížení nároků ze strany pěstounů - úleva pro rodiče i dítě; nejprve vyšší 
individuální vzdělávací normy, postupné přizpůsobení potřebám dětí

Hodnota vzdělání
Reálná; rodinné vztahy jsou primární; důraz na samostatnost a emoční 
pohodu členů rodiny; snaha o dokončení vzdělání; význam známky 
alternativní; otázky o budoucnosti postižených dětí

Výchovné a vzdělávací 
činnosti v domácím 
prostředí

Příprava do školy omezena 6. třídou, poté samostatnost dětí a vybraný 
dohled; rozdělení kompetencí mezi rodiči při učení s dětmi; kontrola; 
množství volnočasových aktivit – hudba, tanec výtvarná výchova, zvířata; 
dlouhodobost zájmů; rozvoj i u dětí s handicapem; společné aktivity celé 
rodiny; turistika

Spolupráce rodiny a školy

Úzká, pravidelná; komunikace písemná, telefonická, osobní; snaha o 
partnerství a koalici s učiteli a řediteli; vyjednávání individuálního přístupu 
k postiženým dětem; vztahy vylepšeny dlouhodobou spoluprací a vyjasněním 
vzájemných strategií přes prvotní nepochopení; výrazné osobnosti „dobrých“ 
učitelů; při změně učitele obavy pěstounů

Podpora
„Dobrý učitel“; ředitelé; lékaři; logoped; psycholog; neziskové organizace;
dobrovolník – doučování dětí; další náhradní rodiny; křesťanské společenství; 
škola plní respitní funkci; partnerská  podpora pěstounů

Poznámky
Etnicky odlišné děti; 4 děti se závažnými  handicapy; v rodině žije ještě 1  
dítě v pěstounské péči předškolního věku a 2 vlastní děti pěstounů
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Příloha č. 11: Přehled kategorií a kódů

Průběh vzdělávání
 Změna prostředí školy
 Změna školy
 Změna sociálních rolí
 Individuální vzdělávací norma
 Vliv handicapů
 Opakování ročníku
 Školní úspěšnost
 Volba povolání
 Vliv osobnosti učitele
 Míra samostatnosti
 Věk dítěte

Vstup do školy
 Nástup do 1. třídy
 Znevýhodnění dítěte
 Zkušenosti z mateřské školy
 Vzdělávací aspirace rodičů
 Výběr školy – záměrný/nezáměrný
 Odklad školní docházky – druhy
 Obavy z budoucnosti

Strategie náhradních rodičů
 Funkce školy
 Rodičovská očekávání
 Individuální přístup k dítěti
 Ochrana dítěte
 Pochopení rodičů a dětí
 Přijetí
 Využití autority učitele
 Předávání informací
 Individuální vzdělávací norma
 Způsob zvládání problémů ve škole

Vyjednávání se školou
 Míra vzájemné akceptace
 Cíle vyjednávání
 Partnerství rodiny školy
 Tvorba koalice učitele a rodičů
 Individuální přístup k dítěti
 Ochrana dítěte
 Akceptace individuální vzdělávací 

normy
 Expertnost
 Osobnost učitele
 Komunikační strategie učitele

Hodnocení dítěte
 Význam známky
 Hodnocení učitelem
 Hodnocení rodiči
 Priority v hodnocení
 Relativnost školní úspěšnosti
 Krátkodobé výsledky
 Dlouhodobé výsledky
 Srovnávání výsledků
 Individuální vzdělávací norma – druhy
 Rozvoj sociálních dovedností
 Úsilí rodičů a dětí
 Ochrana dítěte
 Emoční prožívaní

Adaptace 
 Nároky školy
 Hodnocení 
 Chování ve škole
 Prožívání
 Socializační zkušenosti
 Historie dítěte
 Handicapy
 Přístup učitele
 Vztahy s učiteli
 Vztahy se spolužáky

Zpětná vazba ze školy
 Cíl komunikace
 Prostředky komunikace
 Faktor času
 Zkušenosti v komunikaci
 Postavení v komunikaci
 Informace
 Akceptace rodičů a dítěte
 Kritika

Osobnost učitele
 Vztah s dítětem – vývoj/přijetí
 Aktivita učitele
 Hodnocení učitele rodiči
 Individuální přístup k dítěti
 Míra podpory rodičů
 Navazování vztahu učitele a rodičů
 Spolupráce s učiteli a vedením školy
 Schopnost sebereflexe
 Povzbuzení a motivace
 Požadavky rodičů
 Autorita
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Handicapy dítěte
 Zdravotní – druhy/závažnost
 Psychosociální 
 Etnická odlišnost dítěte
 Nedostatek informací
 Hledání pomoci
 Péče o dítě
 Přizpůsobení rodiny a školy
 Projevy dítěte
 Otázky budoucnosti
 Vliv na navazování vztahů
 Výchovné priority

Chování dítěte
 Hodnocení chování ve škole
 Hodnocení chování doma
 Problémové chování
 Poruchy chování
 ADHD
 Psychiatrické onemocnění
 Vliv dalších handicapů
 Adaptace ve škole
 Adaptace v rodině
 Vliv na vztahy se 

spolužáky/učiteli/rodiči
 Hledisko věku 
 Faktor času
 Přetěžování dítěte

Věk dítěte
 Aktuální věk
 Věk přijetí do rodiny
 Věk při vstupu do školy
 Handicapy
 Dospívání
 Projevy chování
 Otázky po původní rodině
 Tvorba identity
 Vývoj vztahů

Podpůrná pedagogická síť
 Podpora učitele
 Podpora ředitele školy
 Odborné poradenství v PPP
 Odborné poradenství v SPC
 Činnosti neziskových organizací
 Doučování
 Asistent pedagoga
 Lékaři
 Laická podpora – neformální 
 Ostatní – literatura, on-line poradny

Výchova dítěte
 Principy
 Hranice a pravidla
 Důslednost
 Hloubka a stabilita vztahů
 Vyčerpanost
 Začlenění do rodiny
 Rozvoj sociálních dovedností v rodině
 Vyjadřování pocitů
 Identita dítěte i rodičů
 Biologická rodina a její vliv
 Motivace k náhradnímu rodičovství
 Vliv historie dítěte
 Participace rodičů na výchově

Styl výchovy
 Autorita
 Emoční sycení
 Budování vztahu s dítětem
 Kontrola
 Eliminace negativního chování
 Společný čas v rodině
 Vliv sociálního okolí
 Ochrana dítěte
 Strach
 Odměny  - druhy
 Tresty - druhy
 Rozvoj samostatnosti dítěte

Hodnoty v rodině
 Hodnota dítěte pro rodinu
 Budování vztahů
 Vzájemná pomoc
 Společně prožitý čas
 Hodnota vzdělání
 Trvalost vztahů
 Vztahy k biologické rodině
 Duchovní hodnoty
 Změny hodnotových preferencí

Vzdělávací režim rodiny
 Plnění školních povinností
 Druhy režimů
 Změny režimu
 Zvládání povinností/přetěžování dítěte
 Ovlivňování vztahu rodič – dítě
 Emoční prožívání
 Fungování rodiny
 Způsob řešení
 Činnosti ve volném čase
 Vliv zájmů rodičů
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 Volba priorit
 Potřeby dětí
 Potřeby rodičů

Motivace
 Pozitivní motivace
 Nátlaková motivace
 Hodnota vzdělání v rodině
 Druhy motivace 
 Rozvoj sebevědomí
 Potřeby dítěte
 Spolupráce rodič-dítě
 Význam známky
 Budoucnost dítěte
 Trpělivost
 Úspěch v jiných činnostech

Příprava do školy
 Domácí úkoly
 Učení s dítětem
 Faktor času
 Hranice přípravy
 Pravidelnost/nepravidelnost
 Spolupráce v rodině
 Příprava s náhradním otcem/matkou

Změny v systému rodiny
 Přijetí dítěte
 Nový sourozenec
 Změny fungování rodiny
 Přizpůsobování aktuálnímu stavu
 Adaptace dítěte
 Adaptace rodičů
 Adaptace ostatních členů rodiny
 Náročnost sžívání
 Partnerský rozchod
 Neporozumění
 Osamělost
 Vztah s dítětem
 Participace rodičů na výchově

Poznámka: PPP – pedagogicko-psychologická poradna; SPC – speciálně-pedagogické centrum
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Příloha č. 12: Ukázka rozhovoru 

Když se řekne škola, co si představíš?
Dost starostí, musím se učit hlavně s Lenkou a na Adélu a Týnu dohlížet, jestli se učí. Ale do Lenky to 
musím nalít. Sama si to musím přečíst, přeložit si to do jejího jazyku, protože má opravdu s logikou 
problémy. Každý den se učíme. Jak je Lenka starší, je to lepší,  připadá mi,  že i ten její mozek začíná lépe 
pracovat. Sama si něco přečte ze sešitu a já jí to pak dovysvětlím a vyzkouším ji. Každý den. 
Mohla bys představit vaše děti?
Lenka má 12 roků. Přišla k nám, když jí byl bez jednoho dne 1 rok. Celý svůj život předtím strávila 
v kojeneckém ústavu. Matku primitivku učili, aby se o ni uměla starat, tři měsíce to zkoušeli, ale měla ji jako 
hračku, nevěděla, co s ní má dělat. Tak to vzdali. Matku propustili a ona tam zůstala. Všechny děti jsme si 
vzali jako malé. Týna přišla v 11 měsících. Teď je jí 14 roků. Adéla ve 2,5 roce. Teď je jí 17. Všechny jsou 
v pěstounské péči.
Kam chodí do školy?
Lenka do 7. třídy, Týna je v 9. třídě na základní škole. Adéla je na učilišti, kuchař-číšník, je ve 2. ročníku.
Baví jí to?
Škola ji baví, ona to samozřejmě doma nepřizná. Včera ji zrovna strašně chválili na rodičáku. Doma to 
zkouší: Mami, můžu si udělat těsto na pizzu? Klidně, udělej si. Vymýšlí recepty a pořád kouká na televizi na 
vaření. To ji hrozně baví. Tak to jsme se trefili, jsem ráda, že jsme ten obor našli. Spolu jsme to našli. Ona 
dobře plavala  a tím, že zavřeli bazén, přestala. Viděla jsem, že je šikovná v kuchyni, tak jsme nakonec toto 
vybrali. Má předsevzetí, že si udělá maturitu. Hlavně, aby jí to vydrželo, to bych byla moc ráda.
Měly děti odklad?
Jenom Adéla měla odklad.
Opakovaly ročník? 
Ne.
Jak se zhruba učí z hlavních předmětů, matematika, čeština, co jim jde?
Lenka má trojky, čtyřky. Týna jedničky dvojky, ta se učí velmi dobře. Adéla má čtyřky. Je s matikou na štíru. 
Mají nějaké poruchy učení?
Nemají žádné poruchy učení ani jsme nechodili do poradny. … (zamyslí se). Vlastně, vzpomínám si, že jsem 
byla jednou s Adélou v poradně. A říkali, že má poruchu logického myšlení, že by  na ni měli brát učitelé 
ohledy v matematice a fyzice, to bylo v 7. třídě. Byla to jen jedna návštěva. 
Tak teď Adéla, jaký byl vstup do školy? 
První den ve škole byla celkem pohoda, měla z toho strach, pak se jí děti smály, že je černá  a že kradla už ve 
školce, což nebyla vůbec pravda, nějaký kluk to rozhlásil . Učitelka to vzala doopravdy, tak to jsem si na 
učitelku došla a řekla jsem, že to není pravda. Ona potom couvla, ale už to bylo tak, že to tam plácli a trochu 
měla problémy. Pak to utichlo a šlo to dál normálně. 
Seděla hned s někým?
Seděla,  pak se s tou holčičkou kamarádila a vydrželo jim to  až do 9. třídy, přestože byly každá inteligenčně 
rozdílného ražení. V něčem si ale rozuměly a dost se kamarádily. Adéla je družná, nebyla puťka, že by 
brečela, to ne. Kamarádky měla, i víc holek. Dvě tři holky spolu kamarádily. I dnes jdou spolu holky z bývalé 
devítky na pizzu.
Paní učitelka věděla, že je v pěstounské péči?
Já vždycky říkám, že dítě je v pěstounské péči. 
Jak reagovala?
Celkem normálně, profesionálně. Některé učitelky si toho dost váží, oceňují to a chovají se ke mně s úctou.
Když se střídají učitelé, nebyl nějaký problém, že si třeba zvykla na jednu učitelku?
Nepamatuju si, že by měla nějaký problém.
Chodí ráda do školy?
Určitě nechodí ráda do školy. I když jednou o prázdninách říkala: Už aby byla ta škola, že prázdniny jsou 
strašná nuda. Tam se aspoň něco děje. Příští rok bude vyučená a může pokračovat na té nástavbě.
Co jí šlo ve škole?
Byla šikovná na tělocvik, kreslení a hudební výchovu. Jinak to bylo podobný, možná ještě horší než učení 
s Lenkou. Musela jsem se s ní každý den učit a překládat jí (látku), aby tomu rozuměla. To bylo dost náročné. 
Chtěla se učit?
Brala učení jako povinnost, já jsem se o tom nebavila. Řekla jsem: Jdeme se učit, podle rozvrhu, máme zítra 
přírodopis a podle toho jsme jeli, každý den pravopiska nebo diktát, ty íčka jsem procvičili a na  trojky a 
čtyřky jsme to uhráli.
Kolik denně?
Každý den hodinu a půl.
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Co jí nejde?
Matika, na jazyky byla docela dobrá, to měla dvojku-trojku a to já moc neumím, takže jsem se to s ní moc 
neučila, spíš slovíčka, to jsem zvládla. S češtinou má problémy i dnes, v diktátech má chyby.
Jak mluví? Dělá chyby?
Ne, mluví normálně. Dělá chyby, když píše. No a matika, to vůbec, to má čtyřku. Nemá vůbec logické 
myšlení, to jí nic neříká.
Jak rozlišuje dobro a zlo? Naletí? Využíval ji někdy někdo? Spolužáci?
Umí to rozeznat. Na to je chytrá. Ona opravdu pozná, kdo ji chce využívat. Dokonce se tudle ptala učitelka: 
Tak co tvoji pěstouni? 
No Adélo, cos řekla?
Já jsem řekla, že se to v tomto věku nedá posoudit. 
Vůbec nechápu, kde se taková naprostá moudrost v ní vzala. Já po ní taky doma skočím, když je hubatá. 
Takže to jsem zírala. 
A teď má jaký vztah k vám?
Myslí si, že jsem někdy nespravedlivá. To si myslí, ale já mám jiný názor, takže bavíme se na rovinu, je to 
teď dobrý, lepší než před třemi roky. To řekla, že na mě veme nůž, když ji naštvu. To bylo horší. 
Vyhrožovala: Jestli mně něco zakážeš nebo něco uděláš, vezmu na tebe nůž. Pak jsme šli za etopedem a byla 
ve středisku výchovné péče, ambulantně jsme tam chodili. Ona tam nechtěla být na pobyt. Má to být 
dobrovolný, ale  já jsem ji tam přinutila na tři návštěvy. Oni ji tam diagnostikovali, že má deprese a úzkosti a 
že to má těžké v životě. Teď ta puberta přešla, takže se to srovnalo. Hubatá je pořád, ale aspoň už 
nevyhrožuje.
Jak  to braly holky?
Blbě. Lenka se schovávala pod peřinu. Kór když na ni muž lehl, povalil ji na zem a jenom jí ukázal, že má 
větší sílu.  Aby se někoho bála. Tak to se bála. To bylo dost dramatický. Potom jsme radši všechny z pokoje 
vyhodili a oni si to s taťkou vyřizovali sami, aby to nikdo neviděl. Zapalťpánbůh se to srovnalo, teď jsem 
ráda, že si sama hlídá praxi, vstává v 5 hodin, jede na 6 hodin do práce. Absolutně není žádný problém, že by 
se jí nechtělo, nejela by,  zkoušela by to na mě, že je nemocná. To vůbec. Myslím, že ji to baví. Jsem moc 
ráda, že alespoň smysl pro povinnost má a nemusím na to dohlížet. To jsem moc ráda.
Hrála na něco?
Adéla plavala. Byla v plavecké třídě. Asi 3x týdně měli plavání. Byla 3. ve štafetě na mistrovství. Trenérka ji 
měla moc ráda, padly si do oka a jezdily spolu na soutěže. Plavání si vymyslela sama. Psala si to i v deníčku, 
že voda je její život. Ona když kraulovala, to je její styl, tak jede po hladině... (zasněně, dojatě)…byli na 
závodech za školu, trénovali v bazénu, pozorovala jsem ji a moc dobře jí to jde. To jsem ji vždycky chválila 
(pláče).
…Když děti hrají, vystupují na koncertě, to je tak krásný! Člověk zapomene na starosti.
Jak ji motivujete? Co jste jim říkali o vzdělání?
Vím, že za známky občas někdy něco děti dostávají, my jsme nedávali. Vysvětlovali jsme jim, že se musí 
něčím živit, aby si mohli zaplatit bydlení a živobytí. Že vzdělání je důležité. Známky nejsou pro nás, ale že to 
dělají pro sebe. Nadávám sice kvůli čtyřce, ale pro život je to důležitý. 
Dáváš jí nějakou odměnu? I třeba materiálně?
Ani ne. Spíš ji motivujeme vnitřně. 
Byli jste zajedno s mužem?
Ve vzdělání určitě, ale v jiných výchovnách názorech bohužel nejsme zajedno.
Jak organizuješ přípravu do školy?
Týna je samostatná, učila jsem se s Adélou, na to byl čas. Vždycky jsem se učila s dětmi já. Muž  nikdy. Ani 
s vlastní dcerou. Občas se do toho vmísí, co se týče fyziky, jenže on začne od lesa a to trvá tři čtvrtě hodiny 
jeden malý příklad. Takže říkají: Jo, taťko, my si to vyřešíme. On začíná hrozně zdlouhavě…
Chodíte do školy, jen když byly třídní schůzky nebo i častěji? 
Ne, stačilo chodit do školy při třídních schůzkách.
Měla jsi nějakého spojence ve škole, když něco nastalo?
My jsme pak už problémy neměli. Jen v první třídě. Se zlobením nikdy neměla problémy ve škole. Spíš si to 
vybíjela doma na mně. Ve škole byla vzorná, hodná. Kázeň měla absolutně dobrou. A skromná je, až příliš 
skromná. To říkala učitelka na učňáku. Koukala jsem na ni a říkám: To byste měla vidět doma…Na 
veřejnosti problémy nejsou.
Jak bys charakterizoval Adélu?
Je dost uzavřená, v naší rodině je dost na kraji. V životě by mi nedala pusu nebo jí nesmím dát pusu 
já…Žádný fyzický kontakt. Psychoterapeutka mi poradila jen ji vzít kolem ramen, když ji třeba chválím. Ona 
je v tomto zvláštní. Citové projevy na rozdíl od těch druhých holek má jiné.  I holky to tak berou. Moc se 
spolu nemusí. Nikdy se se mnou nemazlila. Samozřejmě jsem se snažila, ale nebylo to takovéto mazlení…
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Jak ti dává najevo, že tě má ráda? Nebo ty?
Od těch jejích 14 let, co mi ubližovala, dělala mi pak jako omluvu večeři. Tak jsem to alespoň pochopila. 
Neřekla: Promiň. A šíleně vymýšlela nějaké specialitky, jednohubky a na cibulce usmažila něco zvláštního, 
až se muž zlobil a říkal:  A co já? Ale ona to brala jako projev omluvy ke mně. Tak se projevuje.
A k holkám?
Ani nevím. Oni spolu nevycházejí. I když taky slyším, že spolu probírají nějaké holčičí problémy nebo 
problémy v škole. Ale spíš ne, Adéla je samotář, zaleze si do postele, poslouchá si mobil, písničky, je 
zvláštní, moc nekomunikuje.
Má kluka?
Ne, zatím se nesvěřuje, ale co tak vidím, do města nebo ven moc nechodí, je spíš doma. A u počítače, to má 
dovoleno maximálně jednu hodinu denně. 
Normálně by seděla pořád u počítače?
Jistě. Hodina u počítače uběhne a  nazdar, to už tak mají. Mají zavedeno, že když přijdou ze školy, ptají se: 
Mamko, co mám udělat, abych mohla na počítač? Buď umyjí nádobí nebo dělají jinou práci. Nechodí na něj 
tajně. Adéla je buď na facebooku,  ale spíš si pouští videa a nějaké kravinky. Nějaké krváky, jak rozřezávají 
člověka motorovou pilou a já říkám: Adélo,  prosím tě!  Na facebooku je spíš Týna. 
Jak ji odměňuješ?
Někdy s ní jdu sama do města. To dělám s každou, aby věděla, že se věnuju jenom jí. Jdeme třeba na 
chlebíček. Tak to hned profesionálně občíhla, jak to vypadá, kolik to stojí… To je fajn, to si myslím, že cítí 
holky jako dobrou věc, že je to příjemný pro ně. Občas jí dám nějaké peníze na svačinu nebo tak. Můj muž je 
absolutně proti kapesnýmu. S tím já ale nesouhlasím. Dnes by děti taky měly něco mít a koupit si nějakou 
maličkost. Tak jim dám třeba dvacku nebo padesátku.  Lence dávám padesítikorunu měsíčně a ona si to dává 
ke mně  do trezoru a schovává si to a šetří na vánoční dárky. Občas si z toho vezme dvacku. Já jí taky, když 
si to chce zaplatit ze svýho,  zaplatím nějaký ten jelení lůj, vždyť to potřebuje, tak je strašně vděčná. Adéla si 
už vydělává, protože chodí na praxe, takže kapesné nedostává. Ale občas jí koupím nějaký svetřík a kalhoty. 
Když si chce koupit něco značkovýho, hodně drahýho, tak to si musí minimálně polovičku zaplatit. Druhou 
polovičku jí dám.
Když ji chválíš, co jí řekneš?
Ty jseš tak šikovná, vidíš to, jak to umíš, to bych neuměla ani já, kolikrát řeknu. V tom vaření je fakt 
výborná. Je fakt  šikovná. 
Když trestáš, za co? Co je nejhorší, co se nesmí?
Odmalička jsem jim tvrdila,  že lhaní nesnáším, že je to nejhorší věc. Ať mi řeknou pravdu. Budu se sice 
chvilku zlobit, ale že lhaní je strašný. To se celkem snaží. Týna je jiná kapitola. Adélu nikdy krádeže 
nenapadly. Brala na mě nůž. Zakážu počítač, když něco provedou, když je drzá a hrozně odmlouvá, má 
poslední  slovo pořád, neudělala, co měla, měla třeba kuchyň na starosti, ale neudělala to, jak měla. Zákaz 
počítače je pak velký trest, protože jinou zábavu moc nemá. Ona se vzteká, mlátí do zdi, rány, když jí řeknu, 
že počítač neuvidí, mlátila do postele, bouchala do zdi, aby si nějak ten vztek vybila.  
Co ti pomáhá při výchově Adély nebo dětí obecně?
Moje kamarádka, se kterou to spolu probereme. Ona poradí, protože měla taky dvě holky, který dost 
vyváděly. Říká: Proč po ní neskočíš, když je tak drzá? Ale  co já si budu omlácet ruce? Ale někdy to udělám, 
když vytáčí, vytáčí, až je to do nejvyšší obrátky, tak už to pak nejde… to nejde.
Někdy mám trpělivost, zavřu dveře a nebavím se  s ní, ať si tam brble, ale někdy, když spolu komunikujeme 
a vrcholí to, tak pak po ní skočím, ona si myslí,  že na ni nemůžu, směje se mi do obličeje, to úplně nesnáším. 
Ale je to asi taky její určitá obrana. Tak mně pomáhá probrat to s kámoškou. A taky s manželem. Každý den 
spolu snídáme a tak to probíráme nebo až přijde večer a ptá se, co holky. Byl vždycky pro holky autorita, tak 
to mi pomáhalo. Občas jsem četla nějakou literaturu,  děti v pubertě a v pěstounské péči, dcera mi něco 
půjčila z knihovny. Nebo na internetu  se podívám na poradny, co se tam píše.
Máš oporu ve vlastní dospělé dceři?
Ano, ale  teď už jí taky nic neříkám, měla problémy, strašně si to brala, zhoršila se jí strašně cukrovka. Tak 
už jsem ji nechala bokem. Má dvě školy a dost svých starostí. Už jí to neříkám, ale dřív byla velká opora, to 
je pravda. Šli jsem spolu někam na kafe nebo na pivo. A tam jsme to všechno probrali. A teď, když  má 
známost, není moc doma. Vidím, že ji trošku ztrácím, ale to je v životě normální, je jí 23 roků. 
Ona se jim věnovala, ale ona je ras, je šíleně přísná, ještě víc než já. Oni ji mají rádi, kór ty dvě malé. Lenka 
k ní vzhlíží. Pomůže jim s angličtinou nebo něco takového.
Srovnávala jsi někdy děti?
U dcery jsem vůbec nevěděla o jejím učení, tady musím každý den se dětem věnovat. Já jsem nesrovnávala. 
S tou Adélou mě to trošičku ze začátku zklamalo, ale pak jsem to začala brát jako součást života, normálně. 
O Lence zase říkali, že má primitivní matku, která nedojede 10 km do města. Mysleli jsme, že bude tak do 
pomocné školy, a z ní se nakonec vyvinula tak  bezvadná holka. I když se s ní musím pořád učit. O  zvláštní  
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škole není ani řeč, ona je pro život. Říkáme jí s mužem žena z lidu. Má občas takové hlášky ze života, takový 
praktický. Tuhle něco dávala taťkovi a on neumí moc děkovat. A tak mu řekla: A nemáš zač. Dala mu 
najevo, že by mohl poděkovat. Ta mě naopak překvapila svou šikovností. To jsme nečekali, čekali jsme, že to 
bude nějaká buchtička, která nebude schopná, ale díky  rodině se takto vyklubala.
Jaké má Adéla vztahy s učiteli?
Ona se moc nikomu nesvěřuje, je spíš samotář nebo probírala věci s kamarádkou. Psala si deníček a tam si 
zapisovala hodně věcí. Sama si to tam psala. 
Jak reaguje, že je v náhradní rodině?
Říká nám mamko a taťko, s rodičema se vůbec nestýká. Táta je snad i po smrti, nějaký Vietnamec… to si 
myslela sociálka, že se vypařil a kdoví, jestli žije. Mamka je někde v Praze  u stánku u Číňanů. Asi 6 dětí 
porodila a dala je všechny do ústavu, jedno si nechala u sebe, ale chtěli ho taky vzít, že se o něj nestarala. 
Adéla nemá o ni zájem: Ona o mě nemá zájem, tak já taky ne. Nepátrá po ní. Vůbec. Spíš ten táta, ten by ji 
zajímal. Ale říkala jsem jí, že si myslím, že spíš asi není. Kdykoli přišlo něco z jeho trvalého bydliště, nikdy 
dopis nepřevzal, nemáme žádné zprávy.
Chybí ti, že nemáš žádné informace?
No, ani ne. 
A co Týna?
Týna se do školy  těšila,  byla nadšená školačka, byla hrozně šikovná, v pohodě. Ona je družná, kamarádky 
měla. 
Chodily holky do mateřské školy?
Všechny. Tam to bylo v pořádku, dobré učitelky, byly oblíbené. Měly je rády.
Co jde Týně ve škole?
Ve škole jí jde celkem všechno. Měla do teď čtyři dvojky, je strašně cílevědomá. Učila se včera dějepis,  tři 
hodiny. Ona je hloupá v tom, že se učí z učebnice a všechno. Všech 10 stran. Teď jsem ji trochu naučila, že 
se má naučit jen něco, třeba to tučné. Ne, nech mě, mami, mně to tak vyhovuje, já se to chci takto celé naučit. 
Chodí po obýváku a takto se učí.
Její matka byla ve třetím ročníku na vejšce a tam dostala schizofrenii, takže byla chytrá holka a pak toho 
musela nechat, otec je neznámý. Nic nevíme. Týna je ctižádostivá, to jsem ráda. Až to zase někdy přehání. 
Měla jsem o ni i strach, aby to nepřehnala. 
Ve 2. třídě mě šíleně  zklamalo, když dělali psychologický průzkum ve škole a vyšlo jí, že je podprůměrná. 
Já jsem na to zůstala koukat, mě to pak doma úplně  rozbrečelo. Ale pak jsem říkala, kašlu na výzkumy 
vždyť já vím, jaká je, že je chytrá holka a snaží se. Probírali jsme to i s učitelkou. Pak jsem to vypustila 
z hlavy. Nevím, jestli tam zpanikařila nebo měla nějakou trému, nevím.
Co chce dělat v životě?
Týna výborně zpívá, což nás moc těší. Jezdí k jedné výborné učitelce, už sedmý rok. Ale tím, že jí jde i 
matika, mohla by jít na ekonomku, a po ekonomce by si udělala akademii nebo konzervatoř. Oni říkají, že 
v patnácti ten hlas není vyvinutý. A navíc s tou ekonomkou se vždycky uživí. Byla by to pojistka pro život, 
to pořád říkáme. 
Musí být teď doma, kvůli tomu zlobení, ani náhodou nemůže jít na internát, ale musí být doma. Měla 
záchvat, že půjde na konzervatoř z 9. třídy právě, aby mohla být z domu, ale pak ji to přešlo, ten hlas není 
ještě takový, takže by ji nevzali. To byla taková vlna… 
Chtěla jít taky do jiné školy. Měla dost problémů loni s kamarády. Na facebooku, já to úplně nesnáším tenhle 
stroj, se vyfotila v podprsence, dělala blbosti, no a holky to pak použily proti ní a všude to poslaly, a ještě ji 
pošpinily, když odjela na týden s námi na dovolenou. Napsaly jí tam šíleně ošklivý věci, co prý říkala o 
druhých kamarádkách. Týna se úplně klepala a brečela z toho a chtěla jít jinam do školy, že už to nevydrží 
v té škole. Šla jsem se zeptat do jiné školy, ale naštěstí, díkybohu, mi řekli, že nemají místo. Že 9. třída je 
poslední rok, příprava na zkoušky, a že ji nevezmou. Přes prázdniny se to jakžtakž uklidnilo, po prázdninách 
začala chodit do stejné školy, a teď je to celkem dobrý. Faceboook sama nemám, občas za Týnou přijdu  a 
ptám se, s kým si píše a o čem? Dívám se, ona se ale hájí, že je to její věc, ale já musím vědět, s kým si píše.  
Pak řekne, že si píše s V. a s nějakým klukem, že půjdou třeba na cígo.
Kdy začala kouřit?
Přiznala se mi, že začala kouřit od 14 let. Já jsem to nepoznala, nenapadlo mě, že by taková vzorná holka 
mohla kouřit. Teď už po ní jedu velmi ostře, prohlížím kabelky, čuchám k rukám, nebo jí rovnou řeknu: 
Kolik? Ona přizná, že jednu, protože ví, že na to přijdu, je to cítit z rukou. Vynadám jí, že s tím souhlasit 
nemůžu, ale co nadělám? Vím, že má svých problémů a průšvihů, že v tom lítá. Štve mě to. Ona navíc je po 
operaci srdce ve třech měsících. Neměla by vůbec ty cévy takto dráždit, říkám jí to pořád. 
Budu to omezovat, já vím, já vím. 
Prý toho dříve vykouřila víc a teď se snaží  s kamarádkou přestat, no prý  snižují dávky a snad chtějí přestat. 
Kde na to bere peníze?
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Krade…(potichu).
Znáš její všechny její kamarády?
Neznám všechny kamarády, kluky neznám, znám holky ze třídy. Před tou jednou ji varuju, to je taková 
bezďačka, celý dny chodí po sídlišti se psem, má zvláštní rodiče, kteří se o ni nestarají. To je ta, která ji sráží 
a udělala jí tu špinavost na facebooku. Takže jí říkám, jak tě uvidím s M. dostaneš velkej trest, protože s tou 
kamarádit nebudeš, je pořád s Cikány a tak. Tak to ne.
Jsi v kontaktu s rodiči dětí?
Občas s jednou maminkou, protože její holka utíká z domu, měla problémy s klukem, maminka ji pak pořád 
někde naháněla a volala i mně. Omlouvala se, že Týnu pořád otravuje, že se o V. bojí. To my nemusíte říkat, 
já toto znám, říkám. S tou maminkou jsem v kontaktu. Když chtěla spát u kamarádky, taky jsem s tou 
maminkou mluvila, že je to všechno v pořádku. Kamarádky si ani domů nevodí. Holky jsou dohromady 
v pokoji, jsou tam tři. Lenka by mohla jít do pokoje, ale je tam počítač. Muž s tím naprosto nesouhlasil, za 
prvé je tam počítač a on si tam bývá do noci a sedí si  u toho.  Měli jsme spolu ten …velký problém…, tak 
prý ať si nevymýšlím blbosti,  že se doma nic nebude měnit. Holky v pokojíčku spíš jen spí, jsou stejně i v 
hudebně nebo v obýváku, kuchyni.  Manžel má tři pracovní poměry, je stejně málo doma. Nebo je doma 

dopoledne.  
Hraje na něco?
Týna hrála na housle, pak u toho omdlela, ona je taková sušinka, svezla se manželovi po skříni. I učitelka  
říkala, že nedělá žádný pokrok. Pak začala hrát na příčnou flétnu, ale to taky nemohla udýchat. Chtělo to asi 
cvičit a to se jí moc nechtělo. Viděla, že je to efektní hrát na příčnou flétnu, bylo to hodně cvičení… říkali 
jsme pak, že je to zbytečné to platit, učitelka taky  říkala,  že to nikam nevede. A příprava do školy jí také 
zabere hodně času. Zůstala nakonec u zpěvu. Jezdí na zpěv i několikrát týdně, má i představení nebo 
divadélko, jezdí tam i v sobotu, má toho  hodně.  I do skauta přestala chodit, protože to nestíhala. 
Jaké máte vztahy se školou?
Jednou byla teď za školou dokonce. Volali mi ze školy, jestli vím, že Týna odešla bez dovolení ze školy. Ať 
se ji snažím co nejdřív sehnat. Nažhavila jsem hned mobil, zaplaťpánbůh mi ho vzala  a strašně jsem ji 
seřvala, ať se okamžitě do hodiny vrátí do školy nebo bude mít neomluvené hodiny. Teď  je to důležitý, jde 
na střední školu. Byla z toho jen neomluvená hodina. Den před tím mě ukecala, to taky nebyla ve škole, že 
řeknu, že jsem o tom nevěděla, bylo jí špatně a šla k doktorce. Uhájila jsem to, ale říkala jsem, že je to 
naposledy. Ve škole si ji podali v ředitelně, bylo kárné řízení, řekli, že doufají, že se to nebude opakovat, nám 
taky  slíbila, že se to nebude opakovat.  Ona má třídu, kde polovička dětí propadá. Nechápu to, když je v 9. 
třídě. Je v takovém kolektivu, kde jí dávají špatný příklad, za školu chodí kdekdo. Zaplaťpánbůh si teď 
uvědomila, že musí ve škole makat a že je to důležité pro ten její příští život. 
Jak bys Týnu charakterizovala?
Týna je úzkostlivá, ctižádostivá, pilná. Nemá  problémy s kamarády, celkem ji berou.  Mají ji  rádi.
Stýkáte se s maminkou? Jak to snáší?
Ze začátku velmi špatně. Ale i dodnes je to pro ni těžké. Říká sice: Mně je jí líto, tak pojedeme. Ale těsně 
před tím řekne: Co kdybychom tam zavolali a zrušili to? 
Ale to už nemůžeme, vždyť jedou až z daleka. 
Pod stolem mě pak kope a dloube do mě. Ona ji ze začátku matka pořád poučovala,  toto nesmíš atd. Ale je
vidět, že je dosti nemocná, kouří jako fabrika, i při té návštěvě si musí odskočit. Prodloužili jsme návštěvy 
z dvou měsíců na tři. Týně to nedělá dobře. V neziskovce říkali: Jestli to nechcete, tak to můžeme zrušit,  
protože by se s ní neměla stýkat z lítosti. Ale Týna, že to zvládne. Dokonce teď  říkala, že bychom mohli jít 
příště do cukrárny, jsme pořád zavření …a má z toho divný pocit. Bude taková svobodnější. Matka je 
nesvéprávná, žije v ústavu, nadává, dostává 100 korun na den, starají se o ni, ale co můžeme dělat. 
A poprvé, jak reagovala?
Týna se těšila, myslela si, že uvidí maminku a dostane dárek. Dostala tak akorát plyšáka. Bylo to zklamání, 
setkaly se tenkrát tady na úřadě u naší sociálky. Týna koukala na matku jako blázen. Mastný vlasy, smrděla
kouřem, nebyla čistá, nedbá o sebe. To byla i naše Lenka  nadšená: Jé, ty se máš, já ti závidím, ty uvidíš svoji 
maminku, a kdy já uvidím svoji? Pak jsme jí řekli, že to není tak růžové, jak se to jeví.  Matka se na Týnu 
vždycky  vrhne, líbe jí a ona je taková princeznička, nalakované nehty.
Řekla jsem Týně, že je nemocná, že nikoho jiného nemá. Maminka jí zemřela, ta její druhá dcera je  
černoška, ale ta ji nechce vidět, protože si matka půjčovala od pěstounů peníze a nikdy je nevrátila. Matka je 
vděčná, že se může setkávat aspoň s Týnou, že jí umožňuje se vidět, poznat jak se má, jednou za tři měsíce. 
Je to horší před návštěvou nebo po ní?
Po návštěvě je to horší. Ale jak kdy. Někdy je návštěva v pohodě, záleží na stavu matky. Minule se jí začala 
svěřovat se svými problémy. Co je ale Týně do toho? Sociálka se snažila, aby matka nepovídala o svých 
problémech Týně. Ona mě pořád pod stolem kopala. 
Jednou hrály spolu karty a to byla  v pohodě. 
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Jak do toho zasahuješ?
Ona je tam ta sociální z neziskovky. Týna vyžaduje, abych tam byla. Mně by to ani nevadilo, když tam ta 
sociálka je. Zajímá mne ale, o čem se baví. Sedím vedle a občas něco prohodím. Týna na mě dělá pořád 
očima, co má říci. Ať jí pomůžu. 
Je vidět, že tě má ráda.
Přesně tak. Ona je velmi  citlivá. Ještě dnes a to je tak rok: Maminko, já jsem tvoje miminko a o miminko se 
musí pečovat. Obejme mě, chce se mazlit a chce, abych byla s ní. Nebo si lehne  ke mně do postele. To dělala 
odmalička, chodila ke mně, zabalila se u mě do klubíčka, vzala si paleček. Tak moc potřebovala objetí! Na 
rozdíl od Adély.
Teď ale začala s nějakou partou?
Začala s partou už v 8. třídě. Ale já jsem to nevěděla. Pořád říkala, že je někde s kamarádkou venku. Pak 
jsem se dověděla z fejsu nebo z psaníček, že chodí kouřit někam na  pneumatiky. Občas se teď stalo, že ve 
třičtvrtě na deset nebyla doma. Tak jsme ji hledali na kole potmě.  Samozřejmě u lavičky kouří kapucáči, 
muž ji tam našel. 
Jednou v 11 zdrhla v noci. Kluk od dcery šel z rande a volá, že u nich pod balkonem je Týna  se dvěma 
kluky, zrovna lilo jak z konve. Šli jsem se podívat do postele. Tam byl schovaný plyšový medvěd. Já jsem ji 
šla hledat, muž nebyl doma, brečela jsem jak želva, protože tam venku už nebyla. Nemohla jsem ji najít. Za 
chvíli mi dcera zavolala, že už přišla domů. 
Co to má být? Ptám se. Prý že jí volala kamarádka, která utíká z domu, že by s ní potřebovala  něco probrat. 
Byly na lavičce pod balkonem, pak ji šla vyprovodit, potkala tam dva kluky, s těmi si dala cígo a pak šla 
domů. Ona mi pak ještě píše v noci esemesku: Maminko, nezatracuj mě, prosím! 
Já jsem jí psala, že ji mám moc ráda, že ji samozřejmě nezatracuji (pláče).
Já vím, že vám dělám strašný problémy, že máš se mnou největší starosti. Nebylo by lepší, kdybych odešla 
pryč do děcáku a byl by pokoj? 
Já říkám: Ne, prosím tě, to patří k životu, jsi moje dítě. Pokoj bych neměla, myslela bych na tebe, co tam 
děláš, s kým se kamarádíš…To nejde vymazat ze života… Mám pro ni slabost. 
To spíš Adélu beru trochu profesionálněji než  Týnu. Tam je to s emocemi horší. Týna umí emoce vyjádřit. 
Naopak Adéla se odcizuje, nikdy se ke mně neměla. I psychoterapeutka mi říkala, že se mám snažit brát 
Adélu profesionálně, aby mě to tak neničilo. Ale ono to vždy nejde. Nemůžu to brát profesionálně. 
Ale když to tak vezmu, mě ta práce baví. I když si nemůžu vydělat ani korunu a musím být doma. Jsem 
v tom přesto spokojená  a našla jsem se v tom. 
Já mám odměnu pěstouna a nemůžu si už vydělat, mám 3 děti v péči. Adéla asi po škole odejde, tak to 
skončí. Já pak půjdu do  práce a budu brát normálně dávky pěstouna na dvě děti. Ale třeba bude dělat ještě 
maturitu, to by bylo fajn, kdo dnes nemá maturitu, většinou  je to špatný...
(Rozhovor pokračuje…)
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Příloha č. 13: Příklady užité komentované transkripce dle Kallmeyera a Schütze 

(,) zcela krátká přestávka v projevu
.. krátká pauza
… střední pauza
(pauza) dlouhá pauza
hhm vyplnění pauzy, signál očekáváníodpovědi
(.) poklesnutí hlasu
(-) kolísání hlasu, nerozhodný tón
(´) zdvižení hlasu
(?) tázací intonace
(z) zábrany ve vyjádření, váhání
(k) označená korektura (zdůraznění konečné verze)
jistě nápadné zdůraznění
(smích) charakterizace neslovních znaků projevu, stojí (rychle) před 

odpovídajícím místem
& nápadně rychlé pokračování
(..), (…) nesrozumitelně
(Je to tak?) není již zcela rozumět 

atd.
(Zdroj: vybráno dle Hendl, 2005)




