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NÁZEV: Pěstounská péče na přechodnou dobu – Proces předávání dítěte do 

biologické rodiny 

ABSTRAKT: Tato diplomová práce pojednává o problematice procesu návratu 

dítěte z přechodné pěstounské péče do biologické rodiny. Cílem práce bylo zjistit, jaké 

problémy se v procesu předávání dětí vyskytly a poskytnout návrhy na jejich řešení. 

K výzkumnému šetření na vzorku osmi rodin byla použita metoda polostrukturovaného 

rozhovoru, výstupy rozhovorů byly shrnuty v případových studiích, každý případ byl 

souhrnně zanalyzován.  

Byly zodpovězeny výzkumné otázky, odpovědi na ně byly uvedeny souhrnně pro 

všechny rodiny.  Výsledkem výzkumného šetření bylo zjištění opakujících se pochybení 

v procesu předávání dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu do biologické rodiny 

a výstupem bylo doporučení pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má tuto 

oblast náhradní rodinné péče v kompetenci.  
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TITLE: Foster care for temporary period: Process of imparting child to biological 

family 

ABSTRACT: This thesis is dedicated to the question of process of returning children 

from foster care for temporary period to their biological family. Its aim was to spot 

problems that have occurred within the process and to provide suggestions for their 

possible solution. 

Research among a sample of eight families was carried via semistructured interview 

method. The results were summed up in case studies, while each case was thoroughly 

analysed. 

Research questions were answered and the answers were presented collectively for all 

families. The research uncovered repetitive failures in the process of imparting children 

from foster care for temporary period to their biological family. The outcome of the 

research was a recommendation for Ministry of Labour and Social affairs, in whose 

competence this area of foster care lies. 
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Úvod 

 

  Už od nepaměti bylo lidstvo nuceno zabývat se otázkou, co dělat s dětmi, 

které přišly o rodiče. Vznikaly nejrůznější sirotčince a ústavy, ať už církevní nebo 

veřejné, ale především se hledali lidé, kteří byli ochotni, se o takové děti postarat. 

Nejčastěji šlo o blízké příbuzné, v určitých případech i o přátele rodiny. 

Většinou se ale jednalo o případy, kdy rodiče zemřeli. Změnou způsobu života ve 21. 

století se dnes stále častěji setkáváme s případy, že děti nemohou zůstat ve své původní 

biologické rodině ne proto, že by jejich rodiče zemřeli, ale proto, že se o ně nemohou 

nebo neumí postarat.  

Jde o děti, jejichž rodiče mají problémy s drogami nebo alkoholem, někteří jsou 

duševně nemocní, někteří sami prošli ústavní výchovou a nevědí si rady s výchovou 

vlastních dětí, jiní se ocitli v tak tíživé finanční situaci, že nejsou schopni zabezpečit 

dětem bydlení a jsou bohužel i takoví, kteří si svých dětí neváží a dopouštějí se na nich 

násilí. 

 Ne, že by se v minulosti takové věci nestávaly, ale dnešní společnost si více 

uvědomuje potřebu ochrany dětí, a tak se snaží takovýmto případům v rámci možností 

předcházet a v případě, že selže prevence, nastalou situaci řešit.  

Je mnoho rodin, které se rozhodly přijmout dítě, které nemůže vyrůstat s vlastními 

rodiči a v mnoha případech se po převzetí do péče ukázalo, že biologická rodina hraje 

stále ještě velkou roli v životech jak dítěte, tak i pěstounů.  

Téma diplomové práce „Pěstounská péče na přechodnou dobu: Proces předávání dítěte 

do biologické rodiny“ jsem si vybrala proto, že jsem v dlouhodobém osobním kontaktu 

s mnoha pěstounskými rodinami. Měla jsem možnost spolupracovat s manžely, kteří si 

již v roce 2007 jako první v České republice, vzali do pěstounské péče na přechodnou 

dobu tři děti a zažila jsem v klasické pěstounské rodině kontakty s biologickými rodiči. 



 

 

 Ve své praxi jsem měla možnost pracovat i s biologickými rodinami, kterým 

byly děti odebírány a u několika z nich jsem mohla i aktivně spolupracovat na tom, aby 

jim mohly být děti vráceny. Získala jsem tak cenné zkušenosti z obou skupin a ráda 

bych je ve své práci zúročila. 

 Náš sociální systém ještě není dostatečně připraven na podporu obou těchto 

skupin, biologické rodiny, které bylo dítě odebráno a pěstounské rodiny, která se 

rozhodla dítě přijmout. 

Jak vlastní, tak náhradní rodiče mají své sny, touhy a potřeby a úkolem společnosti je 

podpořit obě rodiny tak, aby hlavní prospěch byl na straně dětí, protože o ty jde 

především. 

Věřím, že touto prací přispěji k diskuzi nad podporou pěstounských i biologických 

rodin k uspokojení obou stran a podaří se mi navrhnout i možná řešení tohoto problému. 
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1 Vymezení základních pojmů 

 

V úvodní kapitole bychom rádi vysvětlili základní pojmy, které se týkají problematiky 

náhradní rodinné péče v České republice. Můžeme se setkat s tím, že se liší 

terminologie např. ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV), terminologie, 

kterou používají přechodní pěstouni mezi sebou nebo terminologie, kterou užívají 

doprovázející organizace. V této práci vycházíme ze současné terminologie MPSV, 

která se dána legislativu ČR. 

1.1 Ústavní péče 

 

V minulosti bylo běžným postupem, že po odebrání dítěte z rodiny z jakéhokoliv 

důvodu (pokud nebyli blízcí příbuzní, kteří by si dítě převzali do péče – svěření do péče 

jiné osoby než rodiče podle §45 Zákona o rodině), bylo dítě umístěno do diagnostického 

ústavu, nebo přímo do dětského domova, popř. kojeneckého ústavu.  

Po schválení novely zákona 359/1999 Sb. a  nabytí platnosti zákona 401/2012 (v 

platnosti od 1. 1. 2013) se ústavní péče posunula na poslední místo z možných variant 

umístění pro dítě odebrané z biologické rodiny. Myšlenkou MPSV a dalších orgánů je 

postupně zrušit zařízení poskytující ústavní péči a nahradit je profesionálními 

pěstounskými rodinami a rodinami, které by poskytovaly pěstounskou péči na 

přechodnou dobu. (Bubleová, 2013, s. 3) 

1.2 Náhradní rodinná péče 

Náhradní rodinná péče má za cíl zajistit dítěti, které nemůže vyrůstat ve své původní 

rodině, prostředí, kde se bude moci bezpečně rozvíjet a maximálně omezit deprivaci, 

která vzniká pobytem mimo rodinu. Český právní řád v současnosti uznává několik 

forem náhradní rodinné péče. 
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1.2.1 Adopce (osvojení) 

Adopcí rozumíme získání zcela nové rodiny, osvojitelé jsou zapsáni do rodného 

listu dítěte (při nezrušitelném osvojení), vzniká jim vyživovací povinnost a zanikají 

příbuzenské vztahy k původní rodině. Dítě přebírá příjmení své nové rodině, vztahují se 

na něj dědická práva a je vázáno povinnostmi vůči adoptivním rodičům jako 

v biologické rodině.  Osvojeno může být dítě, které je tzv. právně volné – rodiče byli 

zbaveni rodičovských práv nebo pokud dali biologičtí rodiče souhlas k osvojení.  

Za určitých specifických podmínek může být osvojení soudně zrušitelné. Pokud 

je dítě starší jednoho roku, jde o osvojení nezrušitelné. (Bubleová, 2013, s. 3 – 7) 

1.2.2 Pěstounská péče 

Pěstounská péče představuje další z forem náhradní rodinné péče (dále NRP) -  

jedná se o „zvláštní formu státem zprostředkovávané, řízené a kontrolované náhradní 

výchovy v rodině nebo prostředí rodinu připomínajícím, zabezpečovaná též z jeho 

strany hmotnou podporou“. (Králíčková, 2001, s. 446)  

Na rozdíl od adopce se nejedná o úplné osvojení dítěte, ale jde o „volnější“ 

vztah mezi pěstounskými rodiči a přijatým dítětem – nezaniká vztah k biologické rodině 

a nevzniká příbuzenský vztah, naopak se biologičtí rodiče mohou s dítětem vídat (pokud 

mají zájem a stanoví to soud). Zpočátku dítě používá původní příjmení, později je 

možné zažádat o změnu jména na matrice. Pěstoun pobírá za svou práci odměnu 

pěstouna. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte, další kontakt nebo setrvání 

v pěstounské rodině záleží na individuální domluvě mezi dítětem a pěstouny. 

Pěstounskou péči můžeme dělit také na individuální a skupinovou, přičemž 

individuální probíhá v běžném rodinném prostředí s pěstounem a pěstounkou (nebo 

jedním z nich) a skupinová se odehrává v zařízení pro výkon pěstounské péče, např. 

SOS dětská vesnička, kde je ve skupině dětí matka – pěstounka, která má k ruce „tetu“, 

která pomáhá s vedením domácnosti a výchovou. Takováto rodina žije v samostatném 

domečku, 10 – 12 domů tvoří tzv. Vesničku.  (Matějček, 2002, s. 16) 

1.2.2.1 Pěstounská péče na přechodnou dobu 

Institut pěstounské péče na přechodnou dobu byl nás uzákoněn v roce 2006, ale 

do dnešní doby byl využíván minimálně. Smyslem tohoto typu péče je, aby děti 
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odebrané z rodiny nemusely do ústavní péče, ale mohly kritickou dobu, než se jejich 

situace vyřeší, přečkat pro ně v co nejpřirozenějším prostředí. Podrobně to popisuje 

Dagmar Zezulová ve své knize „Pěstounská péče a adopce“:  

„Jedná se o dočasnou péči o děti, u kterých je vysoká pravděpodobnost rychlého 

trvalého řešení – buď v dlouhodobé formě náhradní rodinné péče (osvojení, popř. 

dlouhodobá pěstounská péče), nebo návratu do původní rodiny. Pokud by tato forma 

péče nahradila kojenecké ústavy, bylo by do značné míry zažehnáno riziko deprivačních 

projevů.  

Jedná se o jedinou formu prevence citové deprivace, která současně respektuje práva 

biologické matky (rodičů), přitom ale umožňuje vytvoření specifického příklonu a 

pocitu bezpečného světa.  

Pěstounská rodina by musela být od počátku připravována a vedena k tomu, že dítě 

bude svěřeno v nejbližší možné době o adoptivní rodiny, aby nedocházelo k rušivým 

situacím při předání dítěte. Předání dítěte by mělo proběhnout ještě dříve, než v jeho 

vývoji dojde k rozvoji tzv. separační úzkosti, která nastává obvykle kolem osmého 

měsíce dítěte.“ (Zezulová, Dagmar, 2012, s. 174 – 175)  

Pěstounská péče na přechodnou dobu skýtá zásadní výhody pro děti, které jsou 

do ní umístěny, protože v ní nedochází k deprivaci, která vzniká při ústavní výchově, 

ale na druhou stranu vyvíjí abnormální tlak na rodinu pěstounů.  

Novelou zákona o sociálně – právní ochraně dětí 401/2012 Sb. se upřesňuje výkon 

tohoto druhu péče a alespoň mírně zlepšuje pozici pěstounů při výkonu pěstounské péče 

na přechodnou dobu. Dostávají nově plat stejně „klasičtí“ pěstouni, a to i v době, během 

které pěstounskou péči neposkytují.  

V České republice ale bohužel není stále zákonem upravený styk s biologickou rodinou, 

což může být pro rodinu ohrožující. Současný nezájem o výkon této péče si odborníci 

vysvětlují právě tímto legislativním nedostatkem, který snad bude v dohledné době 

odstraněn a stát bude mít dostatek osob, které budou ochotné pěstounskou péči na 

přechodnou dobu vykonávat. 
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1.2.2.2 Poručenství 

Poručenství je dalším typem náhradní rodinné péče. Poručníka stanovuje soud 

v případě, že rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo byl 

pozastaven výkon rodičovské zodpovědnosti. 

Poručník je zákonným zástupcem dítěte, spravuje jeho majetek a vykonává další 

úkony namísto jeho rodičů. V případě, že se jedná o poručenství s péčí, znamená to, že 

poručník o dítě osobně pečuje, dostává odměnu pěstouna a má nárok na další dávky a 

peněžitou pomoc v mateřství.  

Pokud jde o tzv. poručenství bez péče, poručník je zákonným zástupcem, spravuje jeho 

majetek, ale pečující osobou je buď rodič dítěte nebo je dítě v péči osoby podle § 45 

Zákona o rodině nebo v péči pěstounů. V tomto vztahu nevzniká poručíkovi vyživovací 

povinnost k dítěti. (Bubleová, 2013, s.11)  

2 Historie náhradní rodinné péče v českých zemích 

 

2.1 Vývoj pěstounské péče do období první republiky 

Za předchůdkyně současné pěstounské péče bychom mohli považovat kojné a 

chůvy, které dříve sloužily u panovnických dvorů i v panských domech tehdejší šlechty. 

V 19. století byl v tehdejším Rakousku – Uhersku zavedený systém pěstounek, které si 

osm dní po narození dítě vyzvedly v zemské porodnici a až do věku 6 let dítěte se o něj 

staraly. Pěstounky musely doložit svou „mravní zachovalost“ a další vlastnosti, jak 

uvádí Matějček (1999). Dostávaly od státu plat podle věku dítěte, čím starší dítě bylo, 

tím méně peněz obdržely (tedy naopak než je tomu v současnosti).  

Existovala také kontrola nad zneužíváním těchto finančních příspěvků – každý měsíc 

musel místní farář potvrdit pěstounce, že dítě žije a jednou za dva měsíce měl návštěvu 

uskutečnit lékař. Ne vždy bylo ale toto opatření funkční. Ve věku šesti let dítěte přivedla 

pěstounka dítě zpět do zemské kanceláře, odkud bylo dítě posláno do své domovské 

obce, která se o něj měla starat. Takové děti končily často velmi špatně, živořily 
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v obecních pastouškách nebo žebraly. Od roku 1868 začaly vznikat okresní sirotčince, 

které neutěšenou situaci sirotků řešily alespoň částečně. 

V roce 1908 vznikla v Praze Česká zemská komise pro péči o děti a mládež, která 

koordinovala další pracoviště a koncem 1. světové války pod sebou měla již 15 ústavů. 

(Matějček, 1999, s. 27 – 28).  

 

2.2  Období od první republiky do roku 1950 

Za první republiky byla péče o osiřelé děti považována za velmi důležitou a v roce 

1928 došlo ke sjednocení požadavků na osvojitele, osvojiteli muselo být více než 40 let 

a rozdíl mezi ním a osvojeným dítětem měl být alespoň 18 let.  V této době tedy ještě 

bylo možné osvojit si dítě starší 18 let. (Škoviera, 2007, s. 38)  

 V roce 1931 spravovaly okresy pod vedením Zemského ústředí péče pro mládež 

24 okresních sirotčinců a stát k tomu ještě dalších 60 dětských domovů, které plnily 

funkci dnešních diagnostických ústavů. Kapacita těchto domovů byla 20 dětí a ty se po 

krátkém pobytu zde vracely buď do původních rodin, nebo přecházely do pěstounských 

či adoptivních rodin. 

Matějček (1999) uvádí rozdělení pěstounské péče do čtyř typů: 

1. „Pěstounská péče nalezenecká – navazovala na pobyt dítěte v nalezinci či 

sirotčinci, kdy se o dítě starali obvykle manželé – pěstouni, kteří se o něj starali 

do určitého věku (v Praze do deseti let, později do šestnácti let. Pak se děti 

vracely do ústavu. 

2. Pěstounská péče řízená a kontrolovaná Okresními péčemi o mládež – 

navazovala na stav z doby Rakouska – Uherska. V roce 1921 byl však vydán 

nový zákon o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských. Na jeho základě již 

sociální pracovníci Okresních péčí o mládež vyhledávali pokud možno 

spolehlivé pěstouny – mravně bezúhonné, v dobrém zdravotním i psychickém 

stavu, s trvalým zaměstnáním, stálým bydlištěm a schopností zajistit dítěti 

řádnou výchovu. V roce 1932 Okresní péče o mládež zajišťovaly pěstounskou 
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péči, ať zdarma či za plat, více než patnácti tisícům dětí, o deset let později, za 

protektorátu v r. 1942, však počtu sotva polovičnímu. Více než tři tisíce dětí bylo 

opatrováno bez nároku na odměnu a čtyři tisíce dětí za plat. 

3. Pěstounská péče v tzv. koloniích – tato myšlenka vznikla na Moravě, ale rychle 

se rozšířila i do Čech. Rodinné kolonie byly zakládány v určité obci, v několika 

sousedních obcích, v okrese, kde sociální pracovníci vyhledali 1520 vhodných 

rodin a svěřili jim děti do pěstounské péče. Poněvadž rodiny byly v blízkém 

sousedství, bylo snazší je kontrolovat i pomáhat jim v případě potřeby 

s výchovou svěřených dětí. Začátkem dvacátých let spravovaly Okresní péče o 

mládež 16 rodinných kolonií, v r. 1937 již 24: 

4. Pěstounská péče na základě soukromé dohody – jednalo se o dohodu mezi 

rodiči dítěte a pěstouny, bez soudního jednání. Tento způsob se pak měnil ve 

svěřování dětí prarodičům nebo jiným příbuzným. Je to jediný typ pěstounské 

péče, který přetrval z doby první republiky až do sedmdesátých let.“ (Matějček, 

1999, s. 29 – 30) 

 

2.3 Období 1950 – 1990 

Po 2. světové válce nastala v českých zemích pro pěstounskou péči těžká doba. Po 

nástupu socialismu v roce 1948 došlo k úplnému zrušení pěstounské péče, a veškerá 

náhradní výchova byla přesunuta do rukou státu.. Stát chtěl mít kontrolu nad těmi, kteří 

budou děti ovlivňovat v oblasti ideologie i výchovy, a proto až do roku 1973 existovala 

v Československu pouze ústavní péče. 

Druhá fáze ve vývoji pěstounské péče nastala v roce 1963, kdy vešel v platnost 

zákon o rodině 93/1963 Sb., který přinesl mnoho osvícených myšlenek i částečné 

uvolnění ideologie a v roce 1968 vznikly v Čechách první dvě vesničky SOS. V roce 

1973 došlo k obnovení institutu pěstounské péče a postupně se začaly trendy rodinné 

výchovy promítat i do ústavní péče. V některých dětských domovech tak vznikaly 

rodinné skupiny a zájmy dětí se začaly dostávat do popředí.  
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2.4 Období 1990 až současnost 

Po roce 1989 došlo jak k politickému převratu, tak i transformaci péče o děti, které 

nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.  

Bylo třeba reformovat systém od samého základu, protože ideologizace výchovy 

zasahovala do mnohých oblastí. Změny byly pozitivní i negativní. Do institucionální 

výchovy vstoupily neziskové, postupně bylo umožněno provozovat dobrovolnou 

křesťanskou výchovu i ve státních zařízeních, byla tendence inspirovat se v zahraničí, 

rozšiřovala se rodinná péče v dětských domovech atd.  Na druhé straně si někteří 

samozvaní odborníci mysleli, že mohou bez rozmyslu ústavy zrušit, docházelo 

k infiltraci sekt a různých kultů do dětských domovů, v první fázi proběhla velká 

obměna sociální pracovníků, což vedlo ke snížení funkčnosti systému atd. (Škoviera, 

2007, s. 40 – 44) 

 Pokud jde o pěstounskou péči, byla po roce 1989 postavena na roveň péči 

ústavní díky novelizaci zákona. V roce 1992 byl doplněn institut předpěstounské péče 

(dítě je svěřeno do péče osoby, která chce být pěstounem, ale ještě nedošlo 

k definitivnímu svěření do péče). 

V roce 2000 vešel v platnost zákon 359/1999 Sb. O sociálně – právní ochraně dětí a 

zanikl zákon o pěstounské péči, která je od té doby součástí zákona o rodině. (Večeřová, 

2009, s. 32 – 33) 

 Podrobné informace o procesu vzniku pěstounské péče na přechodnou dobu v České 

republice je uveden v kapitole 4.  

Za zmínku ale stojí fakt, že v roce 2011 proběhlo 57. zasedání Výboru pro práva dítěte 

OSN v Ženevě, kde byla Česká republika kritizována za vysoký počet dětí, které jsou 

v ústavní péči (viz graf na straně 21) a v doporučení, které Výbor zaslal České republice 

17. 6. 2011, byla dána výzva zákonodárcům k řešení této situace. MPSV zareagovalo a 

začalo připravovat novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí (viz kapitola 4.1.) 
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3 Pěstounská péče na přechodnou dobu v zahraničí – vybrané 

státy 

Zatímco v Československu jsme v 60. a 70. letech „znovuobjevovali“ pěstounskou 

péči, na západě přicházeli odborníci s nejrůznějšími výzkumy a zjištěními, že ústavní 

péče má na děti negativní vliv a bylo třeba najít vhodnou alternativu. Postupně se 

přecházelo na model umisťování dětí do rodin ihned po odebrání z biologických rodin a 

snahou bylo podpořit původní rodinu tak, aby se do ní, pokud možno, mohlo dítě vrátit. 

Uvedenými zeměmi se práce zabývá pouze okrajově, protože na dané téma byly 

zpracovány samostatné bakalářské a diplomové práce (Havelková, Kristýna. Bakalářská 

práce: Srovnání náhradní rodinné péče v České republice a na Slovensku. Olomouc: 

Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta, 2009. Vedoucí BP: Michal 

Umlauf.; Horálková, Dita. Diplomová práce Pěstounská péče ve srovnání se zahraniční 

právní úpravou. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta právnická, 2012. Vedoucí 

DP: Lenka Westphalová.; Fořtová, Lenka. Bakalářská práce: Profesionální pěstounská 

péče ve Velké Británii. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. Vedoucí 

BP: Eva Šotolová.) 

3.1  Velká Británie 

Ve Velké Británii mají již dlouholeté zkušenosti s několika typy pěstounské péče. 

Za cíl mají, aby žádné dítě nemuselo pobývat v ústavní péči, ale aby existovalo široké 

spektrum možností, jak dítěti pomoci a jaký typ péče mu poskytnout.  

 Britové znají šest typů pěstounské péče od respitní péče, která umožňuje stávajícím 

pěstounům, kteří potřebují odpočinek, až týden strávit bez svých dětí o které se mezitím 

starají vyškolení pracovníci až po soukromou pěstounskou péči, kdy si sama 

biologická rodina vybírá pěstouny pro své dítě, o které se nemůže starat, a následně jim 

na dítě vyplácí příspěvek. 

K přechodné pěstounské péči, kterou známe u nás, se nejvíce blíží tři typy: 

a) Azylová či emergentní pěstounská péče – pěstounské rodiny jsou připraveny 

kdykoliv přijmou dítě a poskytnout mu péči na jednu noc nebo několik dní, než 

se podaří najít dlouhodobější řešení.  Tyto služby využívají např. policisté nebo 
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sociální pracovníci, kteří potřebují rychle umístit dítě bez domova, nebo dítě, 

které je ohroženo např. zneužíváním. Pěstouni dostávají stálý příspěvek za to, že 

jsou k dispozici a odměnu za každé umístěné dítě.  

b) Krátkodobá pěstounská péče – nejvíce se blíží naší pěstounské péči na 

přechodnou dobu. Dítě je do ní umisťováno na několik dní až měsíců, využívá se 

např. pro malé děti před osvojením, v případě krizových situací v rodině nebo 

z diagnostických důvodů.  

c) Střednědlouhá pěstounská péče – je nejvyužívanější formou pěstounské péče 

v Británii, doba trvání je od 7 týdnů do dvou let. Cílem je poskytnout biologické 

rodině dostatek času na vyřešení vlastních problémů a stabilizaci situace 

v rodině. Stává se ovšem, že se ze  střednědlouhé péče stává dlouhodobá či 

trvalá pěstounská péče. Střednědlouhá pěstounská péče ale neposkytuje 

„náhradní rodiče“, protože dítě své rodiče má a bývá s nimi v kontaktu.  

Britské úřady se snaží, aby dítě mělo během doby, kterou dítě stráví mimo svou 

biologickou rodinu, možnost kontaktu se svými rodiči, a snaží se i přizvat původní 

rodinu k rozhodování o další budoucnosti dítěte. Stále se ale stává, že biologická rodina 

bývá vyloučena z procesu péče o dítě a sociální pracovníci tvrdí, že pěstouni 

s biologickou rodinou pracovat nechtějí. Výzkumy ale potvrzují, že pěstounští rodiče 

nejsou negativně naladěni vůči příbuzným dětí v pěstounské péči a jde tak 

pravděpodobně o přehnanou snahu sociálních pracovníků děti ochránit. (Bubleová et al., 

2002, s. 26 – 29)  

 

3.2 Slovensko 

V roce 1993 iniciovali Vladislav Matej a Marek Roháček vznik profesionálních 

pěstounských rodin, kde byly umístěny vždy dvě děti a péči jim poskytoval 

zaměstnanec dětského domova v rodinném prostředí. Přestože zákon, který toto 

umožňoval, byl schválen v roce 1993, začaly děti do této formy péče odcházet až v roce 

1995 a postupně se rozšiřoval počet dětských domovů, které profesionální rodiče měly. 

(Matej, 2002, s. 23)  
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Původně mohly tento typ péče poskytovat dětské domovy, od roku 2005 mohou 

profesionální pěstounství poskytovat i krizová střediska.  

Nejedná se tedy o formu náhradní rodinné péče v pravém slova smyslu, jde o 

rodinnou formu realizace ústavní péče, což v praxi vypadá tak, že profesionální pěstoun 

je zaměstnanec instituce a stará se o 1 – 3 děti ve svém domácím prostředí a na rozdíl od 

individuálního pěstouna za tuto péči pobírá plat. Je také povinen mít určité vzdělání 

(odborná a pedagogická způsobilost). Do této formy péče jsou umisťovány děti, které 

mají nařízenou ústavní výchovu a nejsou právně volné pro osvojení a nepodařilo se je 

umístit do pěstounské péče.  

Cílem je samozřejmě mít v ústavních zařízeních co nejméně dětí, ale střetávají se 

zde dvě skupiny odborníků, z nichž jedna zastává názor, že by byla nejlepší celoplošná 

transformace dětských domovů na profesionální pěstounské rodiny a druhá je pro 

zachování tohoto typu péče jaké jedné z možností náhradní rodinné výchovy především 

pro děti, které jsou z výchovného hlediska zvýšeně ohrožené. (Škoviera, 2007, s. 60 – 

61) 

 

3.3 Rakousko 

V Rakousku najdeme velmi podrobně rozpracovaný systém náhradní rodinné péče. 

Ekvivalent k české pěstounské péči na přechodnou dobu bychom našli ve dvou typech 

pěstounské péče. 

Jedná se o:  

a) krizovou pěstounskou péči, kdy pěstouni poskytují okamžitou péči 

dítěti, které se náhle ocitlo mimo rodinu z vážných důvodů (rodiče 

v nemocnici, náhlá změna sociálních podmínek, změna bydlení apod.). 

Tato péče je poskytována po 3 měsíce a mezitím se pracuje na zajištění 

stability původní rodiny, aby se dítě mohlo co nejdříve vrátit.  

b) krátkodobou pěstounskou péči, která může trvat až jeden rok. I v tomto 

typu péče zůstává zachován kontakt s původní rodinou a v době, kdy je 

dítě umístěno v pěstounské rodině, pracuje úřad pro mládež ve 
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spolupráci s pěstouny a původní rodinou na možnosti brzkého návratu 

dítěte zpět do původní rodiny.  

Jinak zde funguje klasická pěstounská péče, která je vhodná pro děti, u nichž není 

pravděpodobnost návratu do původní rodiny vysoká, a forma je identická jako 

pěstounská péče u nás.  

Zásadní rozdíl oproti české právní úpravě bychom našli v osobě pěstounů. 

V Rakousku fungují jednak pěstounští rodiče, kteří jsou srovnatelní s našimi pěstouny 

jak běžnými, tak na přechodnou dobu a pak zde figurují tzv. rodinní pedagogové, kteří 

jsou profesionálové zaměstnaní v institucích a poskytují péči především dětem se 

specifickými problémy.  Ti se specializují především na krátkodobou pěstounskou péči, 

kde nejde o nahrazení původní rodiny, zatímco osvědčení pěstouni, kteří jsou ochotní 

přijmout dítě i na krátkou dobu se zaměřují na krizovou pěstounskou péči. (Horálková, 

2012, s. 62 – 63) 

3.4 Rumunsko 

V Rumunsku žilo v polovině 90. let asi 100 000 dětí v institucích (velká ústavní 

zařízení) a chyběl zde podpůrný systém preventivní péče pro biologickou rodinu a 

systém náhradní rodinné péče.  

Za podpory především UNICEFu začala probíhat v roce 1997 reforma místního 

systému. Změna byla poměrně úspěšná, dnes zde fungují pěstouni jako tzv. 

profesionální rodinní asistenti pro malé děti, pěstouni či dětské skupiny pro 6 až 12 dětí, 

vznikají dětská a mateřská centra, rehabilitační a denní centra a byly zcela uzavřeny 

ústavy pro děti do 3 let. 

 Bohužel i v Rumunsku se potýkají s diskriminací romských dětí, starších dětí či 

dětí s postižením, které nemají zcela rovné podmínky pro umístění do rodinného typu 

péče. Také postavení pěstounské péče ve společnosti není takové, jaké by si zasloužila. 

 V současné době se pracuje na zlepšení finančních podmínek rodinných 

asistentů i pěstounů, sjednocení práce s biologickou o pěstounskou rodinu a vyřešení 
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problému s dětmi, které zůstaly opuštěné v porodnicích a na klinikách, jsou bez dokladů 

a to zdržuje jejich umístění v rodině. (Sychrová, 2012) 

4 Problematika pěstounské péče na přechodnou dobu v České 

republice 

 

V předchozích kapitolách jsme se mohli blíže seznámit s historií náhradní 

rodinné péče v ČR a systémem, který funguje konkrétně v oblasti pěstounské péče 

na přechodnou dobu v zahraničí. Jak je vidět, neexistuje v evropských zemích 

jednotný rámec péče, každý stát má svůj systém, který je ovlivněn jak historií země, 

tak sociálním systémem  

Česká republika se v současné době začíná přibližovat trendům, které jsou ve světě 

běžné již od poloviny minulého století, a na místo ústavní výchovy se začíná 

prosazovat způsob výchovy v rodině. Transformace systému je jistě běh na dlouhou 

dobu, ale je velmi pozitivní, že v posledních letech se nastartovaly procesy pro 

zlepšení péče o děti, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní 

rodině. Je třeba zdůraznit velkou zásluhu týmu úředníků na MPSV pod vedením 

bývalého ředitele odboru pro rodinu MPSV, Miloslava Macely, kteří navzdory 

mnoha problémům, zajistili lepší podmínky, jak dětem, které potřebují vyrůstat 

v rodině, tak pěstounům na přechodnou dobu. 

4.1 Právní rámec pěstounské péče na přechodnou dobu 

Poprvé se pěstounská péče na přechodnou dobu objevila v roce 2006 v novele Zákona o 

rodině, zákoně 134/2006 Sb. 

Byl to první pokus, který měl za cíl podpořit umisťování dětí do rodin namísto do 

ústavní péče. V té době ale nebyla široká veřejnost dostatečně informována, že je vůbec 

možné takovou službu vykonávat a pěstouni nebyli placení. Dostávali pouze standardní 

odměnu pěstouna, která ale nemohla nahrazovat plat, ze kterého by rodina mohla žít 

v období, kdy by dítě doma neměla a jen čekala na svěření dalšího.  
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Bohužel tento typ pěstounské péče se nedočkal rozvoje a děti stále zůstávaly v ústavech. 

Pro zajímavost uvádíme graf zobrazující počet umístěných dětí do  kojeneckých ústavů 

a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti od roku v rámci ČR 

2003 do roku 2012. 

Umisťování dětí do ústavních zařízení pro děti do tří let a propouštění  

 

Zdroj dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky v ČR.  

Z tohoto grafu je patrné, že se stav za posledních 10 let příliš nezměnil, počet dětí 

umístěných do daných zařízení se pohyboval od 1673 (rok 2006) do 2131 (rok 2011), 

počet dětí, které byly vráceny zpět do některého typu rodinné péče (ať už vlastní rodiny 

či rodiny náhradní) byl v rozmezí od 1714 (rok 2006) do 2195 (rok 2011). 

Podrobné údaje uvádíme v následující tabulce.  

 Počet dětí umístěných do kojeneckých ústavů 

a dětských domovů při děti do 3 let 

Počet propuštěných dětí 

2003 1905 1897 

2004 1871 1887 

2005 1847 1812 

2006 1673 1714 

2007 1741 1803 

2008 1981 1948 

2009 1966 2022 

2010 2077 2085 

2011 2131 2195 

2012 1932 1940 

Zdroj dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky v ČR 

0

2000

4000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Počet dětí umístěných do
kojeneckých ústavů a dětských
domovů

Počet propuštěných dětí

http://www.uzis.cz/rychle-informace/cinnost-kojeneckych-ustavu-detskych-domovu-pro-deti-do-tri-let-dalsich-zarizeni-pro-deti-roce-2012
http://www.uzis.cz/rychle-informace/cinnost-kojeneckych-ustavu-detskych-domovu-pro-deti-do-tri-let-dalsich-zarizeni-pro-deti-roce-2012
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Souhrnné zprávy za tato léta (www.uzis.cz) uvádějí, že přibližně 50% dětí se 

z ústavních zařízení vrací zpět do své původní rodiny, konkrétně v rozmezí od 48% 

v roce 2005 do 58% v roce 2011. 

Na tomto případu se opět potvrdila potřebnost a význam pěstounské péče na 

přechodnou dobu, protože kdyby byl dostatek přechodných pěstounů, většina dětí, které 

byly do ústavů umístěny, by mohly dobu, kterou strávily v ústavní péči, prožít 

v náhradní rodině a snížilo by se tak prožité trauma, které si sebou děti dále ponesou. 

(Ptáček a kol., 2011, s. 13) 

Již v roce 2007 na konferenci „Děti mezi ústavní výchovou a rodinou“, která byla 

uspořádána občanským sdružením „Člověk hledá člověka“, Katedrou sociální práce FF 

UK v Praze, Nadací Terezy Maxové a Národním vzdělávacím fondem, o. p. s.

 zazněly názory odborníků, že je třeba změnit situaci dětí v ústavech. Na základě 

výzkumů, kterým se věnovali čeští odborníci, mezi prvními Zdeněk Matějček a Jiří 

Langmeier (2007, s. 7) 

Tato konference se dá považovat první krok v deinstitucionalizaci péče o děti v České 

republice. Konference totiž přinesla nové poznatky ze zahraničí a odborníci zde byli 

seznámeni se programem deinstitucionalizace, který se osvědčil v minulosti v mnoha 

zemích, a tím proces deinstitucionalizace začal.  

Po dlouhých diskuzích odborníků i veřejnosti, kdy stály proti sobě dvě skupiny, z nichž 

jedna tvrdila, že není možné plošně zrušit kojenecké ústavy a dětské domovy, a že 

nebude nikdy dostatek rodin pěstounů na přechodnou dobu, aby zvládly pokrýt potřeby 

umístění dětí tak, jako instituce a druhá poukazovala na deprivaci, která vzniká pobytem 

mimo rodinu a zastávala se možnosti vyrůstat v přechodné rodině, než se upraví situace 

v původní rodině a dítě se bude moci vrátit zpátky nebo než se pro něj najde jiné řešení 

(osvojení, pěstounská péče), a Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona 359/1999 

Sb., která upravuje problematiku pěstounské péče na přechodnou dobu. 

Po přijetí novely zákona o sociálně – ochraně dětí v listopadu 2012, a jejím vstoupení 

v platnost 1. 1. 2013, se ukázala potřeba vytvořit dokument, který by vysvětloval a 

upřesňoval všechny aspekty pěstounské péče na přechodnou dobu, a dal tak jasně 

http://www.uzis.cz/
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vyniknout změnám, které novela přinesla. V březnu 2013 proto MPSV v čele 

s ředitelem odboru rodiny Miloslavem Macelou vydalo dokument, který novelu 

vysvětluje, a dává tak odborníkům (sociální pracovníci, OSPOD
1
, pověřené osoby) i 

veřejnosti porozumět specifikům pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou 

dobu. Níže je uvedena část, týkající se přímo pěstounské péče na přechodnou dobu.  

„Institut pěstounské péče na přechodnou dobu umožňuje, aby dítě mohlo vyrůstat v 

náhradním rodinném prostředí u proškolených pěstounů krátkodobě a bylo mu 

zabezpečeno právo na rodinný život podle Úmluvy o právech dítěte (čI. 20, 21) a v 

souladu s principy a cíli Národní strategie ochrany práv dětí. Je kladen důraz na 

odbornou přípravu pěstounů, jejich další vzdělávání a supervizi. Očekává se od nich 

zejména schopnost spolupracovat s rodiči dítěte, případně s trvalou náhradní 

(osvojitelskou či pěstounskou) rodinou. Pěstounská péče na přechodnou dobu je jednou 

z forem náhradní rodinné péče, pro kterou je vytvořena zvláštní evidence pěstounů. Dítě 

do pěstounské péče na přechodnou dobu (dále jen PPPD) svěřuje soud na návrh 

příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Přechodnou dobou 

se rozumí:  

 doba, po kterou rodič ze závažných důvodů nemůže dítě vychovávat (např. ze 

zdravotních nebo sociálních důvodů, hospitalizace apod.)  

 doba, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením  

 doba do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče s 

osvojením (§ 68 zákona o rodině v aktuálním znění)  

V podstatě každá pěstounská péče může být ze své podstaty přechodná a je možné, že 

dítě nezůstane v pěstounské rodině až do dospělosti. Specifika PPPD spočívají: .  

 v její časové omezenosti (PPPD může trvat nejdéle 1 rok - § 27a odst. 9 zákona 

o SPOD)  

 dítě může být do PPPD svěřeno pouze rozhodnutím soudu na návrh OSPOD a 

jen osobám, které jsou vedeny ve zvláštní evidenci pěstounů na přechodnou dobu  

 před umístěním dítěte do PPPD neprobíhá proces zprostředkování náhradní 

rodinné péče  

                                                 
1
 OSPOD: orgán sociálně – právní ochran dětí, SPOD: sociálně – právní ochrana dětí 
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 osoby, které mohou PPPD vykonávat, jsou vedeny ve zvláštní evidenci a pobírají 

odměnu i po dobu, kdy o žádné dítě nepečují; jsou v pohotovosti a měly by být 

připraveny přijmout dítě v krizové situaci bezprostředně po rozhodnutí soudu  

 přípravy na PPPD mají větší časový rozsah (72 hodin podle § 11 odst. 2 písmo 

b) zákona o SPOD).“ (MACELA, 2013, s. 1). 

Oproti původnímu znění zákona přináší novela zásadní změny. Uvádíme dvě 

nejdůležitější:  

a) pěstounská péče na přechodnou dobu je časově omezená na 1 rok. Tím je splněn 

účel tohoto typu péče a to právě fakt, že péče je „přechodná“ a v době jejího trvání 

všichni zainteresovaní odborníci řeší situaci dítěte, které bylo do přechodné péče 

umístěno. Obvyklé jsou dva scénáře: první nastává v případě, že je možnost 

návratu dítěte do původní rodiny, pracuje se s rodinou, resp. s rodičem na tom, aby 

byla schopna splnit podmínky z návratu dítěte do rodiny. V případě, že rodina o 

dítě nejeví zájem, popř. už je dán souhlas o osvojení, hledá se po dobu pobytu 

v rodině pěstounů na přechodnou dobu vhodná rodina trvalá. O tom, jak probíhají 

procesy předávání dětí z přechodné rodiny, bude popsáno v další kapitole.  

b) pěstouni pro přechodnou i klasickou pěstounskou péči pobírali už v minulosti 

odměnu pěstouna, kterou ale novela zákona výrazně zvýšila a postavila tak 

pěstounskou péči na přechodnou dobu na roveň běžnému zaměstnání. Pěstouni na 

přechodnou dobu pobírají plat od státu i v době, kdy zrovna dítě doma nemají, ale 

musejí být připraveni k okamžitému převzetí v případě potřeby. Původně totiž 

přechodní pěstouni dostávali odměnu pěstouna jen v případě, že měli doma dítě, 

což je ale po předání do péče původní rodině nebo osvojitelům uvádělo nezřídka 

do komplikované finanční situace.  

c) každá pěstounská rodina (nejen na přechodnou dobu) musí mít nově uzavřenou 

smlouvu o výkonu pěstounské péče (na přechodnou dobu) se subjektem, který by 

měl rodině pomáhat při řešení všech záležitostí týkajících se převzetí dětí do péče 
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a fungování rodiny. Tímto subjektem může být obecní úřad, obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, krajský úřad nebo pověřená osoba. 
2
 

Je tedy zřejmé, že novela přinesla nové možnosti a zároveň rozšířila i okruh lidí, kteří 

by se pěstouny na přechodnou dobu chtěli stát. Poté, co zákon 1. 1. 2013 vstoupil 

v platnost, se objevily názory, že se budou o práci pěstounů ucházet osoby s tzv. nižším 

sociálním statusem, které tím budou chtít řešit svou tíživou finanční situaci. I na to 

ovšem zákon pamatoval a lépe než před tím ošetřil výběr pěstounských rodin na 

přechodnou dobu i dlouhodobou pěstounskou péči. 
3
  

 

4.2 Důvody a způsob umístění dítěte do pěstounské péče na 

přechodnou dobu  

Důvody pro umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu jsou v zákoně 

zcela jasně definovány, a nemělo by tak docházet k jakýmkoliv pochybnostem o tom, 

kam umístit dítě v případě, že nemůže po určitou dobu zůstat ve své vlastní rodině nebo 

v případě, že ještě není rodiči dán souhlas k osvojení:  

                                                 
2
 Pověřenou osobou se může stát právnická i fyzická osoba, která splní podmínky pro udělení 

„Výkonu sociálně právní ochrany dětí“, podrobnější informace na www.mpsv.cz 

3
 V lednu 2014 nastala zásadní změna v oblasti legislativy, které se zde již podrobně 

nevěnujeme, uvádíme zde ale pro úplnost souhrn nejdůležitějších změn: „ …od  1. 1. 2014 došlo 

k nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákonů na něj navazujících. 

Tato nová právní úprava prakticky celého civilního práva, přenesla rozhodovací pravomoc 

prakticky ve všech podstatných věcech náhradní rodinné péče na soud. Se zrušením zákona o 

rodině, je celá komplexní úprava rodinného práva obsažena výlučně v občanském zákoníku. 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, představuje ve vztahu k občanskému 

zákoníku normu speciální, která v některých aspektech doplňuje poněkud obecnou právní 

úpravu obsaženou v občanském zákoníku, zejména pak v oblasti pěstounství.“ (VYSKOČIL, 

2014, s. 5) 
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„…(7) Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany svěřit dítě do pěstounské 

péče na přechodnou dobu osobám v evidenci, a to na 

a) dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat, 

b) dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo 

c) dobu do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení 

není třeba. 

(8) Bylo-li dítě svěřeno do pěstounské péče podle odstavce 7, je soud povinen nejméně 

jednou za 3 měsíce přezkoumat, zda důvody, pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské 

péče, stále trvají. Za tím účelem si vyžaduje zejména zprávy příslušného orgánu 

sociálně- -právní ochrany. Soud rozhodne o výchově dítěte vždy, odpadnou-li důvody, 

pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče podle odstavce 7. 

(9) Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle 1 rok. To neplatí, pokud 

jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli do této péče 

svěřeni později, ne však na dobu delší, než po kterou má trvat pěstounská péče podle 

věty první u sourozence, který byl do pěstounské péče na přechodnou dobu témuž 

pěstounovi svěřen jako poslední.“. (Zákon 401/2012 Sb., schválený PS ČR dne 7. 11. 

2012, v platnost vešel 1. 1. 2013). 

 

V praxi to tedy vypadá následujícím způsobem: sociální pracovnice obecního úřadu 

s rozšířenou působností se dozví o dítěti, které by bylo vhodné pro umístění do 

přechodné pěstounské péče, uvědomí svého nadřízeného a ten zjistí, zda mají v evidenci 

volnou pěstounskou rodinu, která by mohla dítě přijmout. V případě, že je rodina 

k dispozici, podá sociální pracovnice návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské 

péče na přechodnou dobu, soud pak o umístění rozhoduje pomocí předběžného opatření, 

aby mohlo svěření do PPPD proběhnout v co nejkratším možném čase.  

Soud musí své rozhodnutí každé tři měsíce přezkoumat, pěstounská péče na přechodnou 

dobu může u jednoho dítěte trvat maximálně rok.  V případě, že soud shledá, že 

pominuly důvody pro předběžné opatření a svěření dítěte do PPPD, předběžné opatření 

zruší a  dojde k vrácení dítěte do původní rodiny. Pokud není návrat do původní rodiny 
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možný, rozhodne soud o dalším postupu - obvykle o jiné formě náhradní rodinné péče – 

„klasické“ pěstounské péči nebo osvojení.  

(Ptáček, Radek a kol.: Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti. Praha: 

MPSV 2011. S. 26-27) 

Macela (2013) dále uvádí:  

„Tato forma péče by měla být využívána pro všechny děti, které musí dočasně žít mimo 

vlastní rodinu nebo pro které se hledá dlouhodobé řešení jejich situace. Před umístěním 

dítěte je nutná důkladná příprava dítěte na příchod do pěstounské péče na přechodnou 

dobu, a to způsobem vhodným s ohledem na věk dítěte. Tzn. vysvětlení situace, 

vysvětlení, kdo jsou pěstouni, plán zachování kontaktu s vlastní rodinou, společně s 

dítětem plánování dalších kroků, kvalifikovaně získaný názor dítěte atd. Do procesu 

přípravy dítěte na přechod do PPDD je pokud možno zapojena i rodina dítěte.  

Výjimkou jsou případy, kdy je dítě svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu 

předběžným opatřením soudu ihned po narození do doby, než uplyne lhůta šesti týdnů 

pro udělení souhlasu rodiče k osvojení bez vztahu k určitým osvojitelům, nebo do doby 

pravomocného rozhodnutí soudu o splnění podmínek nezájmu rodičů o dítě.  

Některé typické příklady situací, kdy je možné využívat PPPD:  

 pečující osoba dočasně nemůže péči o dítě vykonávat (nepříznivý zdravotní stav, 

výkon trestu ... )  

 dítě se ocitlo v krizové situaci - umístění do doby než se ujasní, zda je možný 

návrat do vlastní rodiny nebo vyhledání jiné formy náhradní rodinné péče, dítě 

bylo týráno nebo zneužíváno a hledá se pro ně trvalé řešení  

 rodiče nezvládají výchovu dítěte  

 dítě rodičem opuštěné nebo nalezené  

 rodiče vyjadřují úmysl dítě svěřit do dlouhodobé náhradní rodinné péče a dosud 

nebyla nalezena vhodná rodina  

 Při svěření dítěte do PPPD nedochází ke zprostředkování ve smyslu § 24 

zákona o SPOD, sociální pracovnice/pracovník obce s rozšířenou působností 

podá rovnou návrh k příslušnému soudu na svěření dítěte do pěstounské péče na 
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přechodnou dobu (návrh na vydání předběžného opatření a/nebo na meritorní 

svěření do PPPD). Je nutné, aby návrh jednoznačně směřoval ke svěření dítěte 

do pěstounské péče na přechodnou dobu; tento výrok musí rovněž obsahovat 

soudní rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatřeni o svěření dítěte do 

PPPD rozhoduje okresní soud místně příslušný dle sídla navrhovatele - 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností. S ohledem na nutnost rychlého 

řešení rozhoduje soud zpravidla předběžným opatřením dle § 76a občanského 

soudního řádu. Novela zákona o SPOD č. 401/2012 Sb. novelizovala také 

občanský soudní řád a od ledna 2013 je možné svěřit dítě do PPPD předběžným 

opatřením podle § 6a občanského soudního řádu z jakéhokoliv důvodu (před 

novelou to bylo možné jen v případě, že dítě mělo být do PPD svěřeno na dobu, 

než lze dát souhlas rodiče s osvojením nebo na dobu do rozhodnutí soudu o tom; 

zda dítě lze osvojit bez souhlasu rodiče). Předběžné opatření v tomto případě" 

trvá tři měsíce od vykonatelností rozhodnutí, a pokud bude probíhat soudní 

řízení ve věci samé, v němž ještě nebude rozhodnuto, může být předběžné 

opatření prodlouženo tak, aby celková doba trvání předběžného opatření 

nepřesáhla šest měsíců. Poté lze dobu trvání předběžného opatření výjimečně 

prodloužit jen tehdy, nebylo-li z vážných důvodů a objektivních příčin možné v 

této době skončit důkazní řízení ve věci samé.  

 Je tedy žádoucí ihned po svěření dítěte do PPPD předběžným opatřením dát 

soudu návrh na zahájení dalšího řízení, směřujícího bud' na vydání meritorního 

rozhodnutí o svěření dítěte do PPPD nebo jiný návrh na vydání meritorní 

rozhodnutí ve věci péče o dítě.  

 Z povahy a účelu PPPD vyplývá, že jde o institut překlenovací; zákon o SPOD  

v ustanovení § 27a odst. 8 explicitně stanovuje povinnost soudu za součinnosti 

OSPOD přezkoumávat nejméně jednou za tři měsíce důvody trvání PPPD. 

Pokud soud dospěje k názoru, že dítě může být v osobní péči svých rodičů nebo 

jiných osob blízkých, nebo je možné dítě svěřit do dlouhodobé náhradní rodinné 

péče, rozhodnutí o PPPD zruší.“ (MACELA, 2013, s. 6 – 10)  
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4.3 Evidence pěstounů na přechodnou dobu 

Člověk se může stát přechodným pěstounem, pokud splní zákonné nároky na výkon 

tohoto povolání. V zákoně najdeme přesnou specifikaci toho, jak probíhá evidence 

pěstounů na přechodnou dobu:  

„§ 27a 

(1) Krajský úřad vede pro účely zajištění pěstounské péče pro dítě na přechodnou dobu 

podle zvláštního právního předpisu23b) evidenci osob, které mohou pěstounskou péči 

po přechodnou dobu vykonávat. Do evidence se osoby zařazují na základě žádosti 

podané u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou 

působností je povinen po doplnění žádosti o údaje a doklady uvedené v odstavci 3 

neprodleně žádost postoupit krajskému úřadu. 

(2) Do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, se 

zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon 

takové péče o dítě, a to zejména z hlediska krátkodobosti takové péče a péče o dítě 

krátce po jeho narození. 

(3) Evidence obsahuje 

a) žadatelovy osobní údaje uvedené v § 21 odst. 5 písm. a), 

b) doklady uvedené v § 21 odst. 5 písm. b) až f) a i), 

c) písemný souhlas s tím, že krajský úřad je oprávněn kdykoliv 

1. zjišťovat další údaje potřebné pro zařazení do evidence osob, které mohou 

vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, 

2. zjišťovat, zda nedošlo ke změně skutečností uvedených v žádosti, 

d) stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zařazení 

žadatele do evidence, 

e) stejnopis správního rozhodnutí podle § 47b s vyznačením právní moci nebo stejnopis 

dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b, 

f) údaje o charakteristice a počtu dětí, kterým je osoba v evidenci schopna poskytovat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu. 

(4) Odborné posouzení žadatele se provede na základě žádosti podané podle odstavce 

3; pro odborné posouzení žadatele platí § 27 obdobně. 
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(5) Krajský úřad rozhodne o zařazení žadatele do evidence uvedené v odstavci 1 a o 

jeho vyřazení z této evidence nebo o tom, že žadatel do této evidence zařazen nebyl. 

Opis rozhodnutí uvedeného v předchozí větě zašle krajský úřad obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností. O vedení evidence o zařazení žadatele do evidence a o jeho 

vyřazení platí § 22 až 24c přiměřeně. 

(6) Krajský úřad předá opis seznamu osob zařazených do evidence osob, které mohou 

po přechodnou dobu vykonávat pěstounskou péči, a to včetně údajů uvedených v 

odstavci 3, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu. 

Krajský úřad je povinen tento seznam bezodkladně doplňovat na základě změn, ke 

kterým v evidenci podle odstavce 1 došlo, a toto doplnění sdělit také uvedeným obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností.“ 

(Zákon 401/2012 Sb., schválený PS ČR dne 7. 11. 2012, v platnost vešel 1. 1. 2013) 

 

4.4 Osobnost pěstouna 

Pěstounská péče na přechodnou dobu je velmi specifická služba, která je dítěti 

poskytována. Odehrává se po dvacet čtyři hodin denně, je velmi psychicky, často i 

fyzicky náročná, klade také vysoké nároky na partnerský život pěstounského páru. 

Může mít dopad i na další děti v rodině. Je proto třeba pečlivě vybírat osoby, které jsou 

pro tento typ práce vhodní a po celou dobu poskytování péče rodině věnovat pozornost 

a pečovat o ní tak, aby se pěstouni mohli soustředit na péči o dítě a o jejich potřeby bylo 

dobře postaráno (právní servis, pedagogické i psychologické poradenství, sociální 

poradenství apod.). 

V dokumentu MPSV k novele zákona 359/1999 Sb. se o výběru pěstounů píše toto:  

„Na osoby poskytující pěstounskou péči na dobu určitou má být pohlíženo jako na 

profesionály vykonávající specifickou činnost v oblasti výchovy a péče o ohrožené děti. 

Očekává se, že dítěti poskytnou stabilní a láskyplné prostředí po dobu několika týdnů až 

měsíců, jejich péče by měla dětem pomoci začít se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z 

minulosti a připravit je na přechod do trvalé péče nebo návrat do původní rodiny. Tito 

pěstouni budou spolupracovat s rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou proto 
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potřebují dobré komunikační schopnosti; rovněž se budou podílet na práci odborného 

týmu, poskytujícího podporu dítěti a jeho rodině.  

Děti, které přicházejí do přechodné pěstounské péče, zažily často v životě již mnohá 

traumata a ztráty. PPPD by jim měla nabídnout co nejstabilnější a nejklidnější 

prostředí. Proto je třeba posoudit:  

 Rodinnou situaci:  

o stabilní partnerský svazek, současný vztah - zpravidla min. 5 let 

společného soužití bez aktuálních konfliktů  

o samožadatelé - osoby, které v danou chvíli nehledají partnerský vztah, 

přijímají své postavení a jsou smířeny s tím, že nemají 

partnera/partnerku  

o zpravidla max. 1x rozvedení žadatelé - výjimka na základě individuálních 

situací, po důkladném prozkoumání stability partnerského vztahu 

(indikátor schopnosti navázat a udržet stabilní vztah a s ním rodinné 

prostředí)  

o naplňování potřeb dětí v rodině nesmí být případným přijímáním dětí na 

PPPD ohroženo (děti žijící v rodině by neměly mít závažnější výchovné 

problémy, chronické potíže či výrazná traumata)  

o děti v rodině mají být schopny pochopit smysl PPPD, zpravidla jsou toho 

schopny okolo 8-10 let věku; zejména je třeba posoudit, zda děti v 

pěstounské péči nebo osvojení, které již v rodině žijí, jsou schopny 

porozumět a přijmout smysl PPPD  

o od příchodu posledního dítěte do rodiny (osvojení či klasická pěstounská  

péče, narození vlastního dítěte žadatelů) uplynula dostatečná doba 

(zpravidla minimálně 2-3 roky) a všechny děti v rodině mají vytvořeny 

bezpečný a pevný vztah ke svým rodičům (pěstounům)  

o rodina má dostatečnou kapacitu věnovat se dítěti, které přijde na 

přechodnou dobu; jsou-li v rodině více než 3 děti, dá se předpokládat, že 

kapacita rodiny je vyčerpána  

 Životní zabezpečení a bydlení:  
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o charakter bydlení, kvalita, vybavenost a stabilita - bytové podmínky 

umožňují vytvořeni dostatečného prostoru pro přijímané dítě a zajišťují 

mu přiměřené soukromí, jeden z pěstounů by měl být připraven 

nejpozději při přijímání prvního dítěte opustit svoje zaměstnání, měl by 

se dítěti věnovat na celý úvazek, socioekonomická úroveň rodiny je 

stabilní, výchozí aktuální situace žadatele/žadatelů o PPPD je bez 

vážných problémů (bez nařízené exekuce či výrazného zadlužení), které 

by mohly vlastní výkon PPPD znesnadnit či vážně oslabit  

 Osobnostní charakteristiky a zdravotní stav:  

o péče o děti na přechodnou dobu vyžaduje dostatečnou osobnostní zralost 

a životní zkušenosti a zároveň může být vyčerpávající a náročná, proto je 

třeba zohledňovat i věk (zpravidla by se měl pohybovat v rozmezí 28-65 

let) a zdravotní stav žadatelů  

o trestní bezúhonnost obdobně jako u žadatelů o jiné formy NRP, v 

anamnéze vyloučeny závislosti (drogy, alkohol apod.), prostituce (z 

lékařských zpráv, pověst žadatelů apod.)  

o od pěstounů na přechodnou dobu se očekává spolupráce s dalšími 

odborníky a také výrazný vlastní podíl na sociálně-právní ochraně dětí, 

proto je třeba, aby tito pěstouni měli dostatečné intelektové schopnosti  

o vyloučení patologie osobnosti, psychických poruch, členství v rizikové 

skupině či sektě  

o zralost, pravdivé uvědomění si svých předností a nedostatků  

o trpělivost  

o motivace (v případě partnerů u obou)  

o neočekávání vděku od přijatých dětí,  

o připravenost děti předat dál  

o absence nezpracovaných traumat či nedořešených ztrát z minulosti  

o schopnost uznat vlastní chybu, sebereflexe  

o schopnost dávat lásku a přijetí.“ (MACELA, 2013, s. 2 – 3)  
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Jak je vidět, nároky na vykonavatele pěstounské péče na přechodnou dobu jsou opravdu 

velmi vysoké, a měly by zabránit tomu, aby tuto péči vykonávaly osoby pro ni 

nezpůsobilé.  

 

 Podle Alžběty Hláskové, kterou můžeme považovat spolu s manželem za 

průkopnici rané pěstounské péče (TŘEŠŇÁK, 2011), což je pěstounská péče na 

přechodnou dobu pro novorozence, kteří čekají na osvojení nebo návrat do původní 

rodiny, je nutné, aby si pěstouni na přechodnou dobu uvědomili, že tento typ náhradní 

rodinné péče je služba, a nikoliv prostředek k vlastnímu uspokojení.  

Jak uvádí Vratislav Hlásek (manžel Alžběty Hláskové) ve stejném článku 

v časopise Respekt, v České republice je pěstounská péče často vnímána jako rychlejší 

způsob, jak získat dítě do péče, na rozdíl od osvojení. Mnozí rodiče touží po dítěti, a 

protože není mnoho dětí, které by byly právně volné, lidé jsou unaveni dlouhým 

čekáním a ustupují od původních požadavků a rozhodují se pro přijetí dítěte do 

pěstounské péče. Je ale třeba mít na paměti, že i z pěstounské péče klasické se mohou 

děti vrátit do původní rodiny, popř. opustit rodinu z jiných důvodů, ale tak jako tak, je 

zde aspekt toho, že dítě do rodiny přichází a odchází, a je nutné nevytvářet si 

majetnický vztah a umět dítě propustit.  

4.5 Financování pěstounské péče na přechodnou dobu 

V zákoně se liší odměna za výkon pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou 

dobu. Pro lepší znázornění uvádíme tabulku:  

 

ODMĚNA PĚSTOUNA 

1 dítě 8 000 Kč 

2 děti  12 000 Kč 

3 děti  20 000 Kč 

4 děti 24 000 Kč 

každé další dítě + 4000 Kč 

1 dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni závislosti II., III., IV 20 000 Kč 

2 děti závislé na pomoci jiné osoby ve stupni závislosti II., III., IV 24 000 Kč 
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ODMĚNA PĚSTOUNA NA PŘECHODNOU DOBU 

od zařazení do evidence v době před přijetím dítěte 20 000 Kč 

po přijetí 1 a více dětí 20 000 Kč 

po přijetí 1 a více dětí závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV 24 000 Kč 

 

Zásadní rozdíl mezi dávkami pěstounské péče pro „klasické“ pěstouny a pěstouny na 

přechodnou dobu je ten, že pěstouni, kteří jsou v evidenci pěstounů na přechodnou 

dobu, pobírají odměnu pěstouna i v době, kdy dítě nemají v péči (čekají na převzetí 

dítěte do péče, mají povinné volno po předání dítěte).  

Důvodem je především to, že pěstoun na přechodnou dobu musí obvykle opustit své 

zaměstnání nejpozději ve chvíli převzetí dítěte a s jeho odměnou je pak zacházeno jako 

s běžným platem (jsou odváděny dávky sociálního a zdravotního pojištění apod.). 

 

5 Vztah mezi pěstounskou a původní rodinou v případě 

přechodné pěstounské péče 

Téma vztahu mezi pěstounskou a původní rodinou je velmi citlivé. Ještě předtím 

než v České republice vznikl institut náhradní rodinné péče na přechodnou dobu, 

mnohokrát odborná veřejnost i sami pěstouni diskutovali o způsobu, kterým je třeba 

pracovat s původní rodinou dětí, které jsou umístěné do pěstounské péče.  

Přinášíme zde dva příběhy vyprávěné pěstouny, kteří mají zkušenost kontaktu s původní 

rodinou v průběhu pěstounské péče.  

První z nich je nepříliš povzbudivý a ukazuje na nutnost dobré spolupráce všech 

zainteresovaných stran (pěstouni, původní rodina, sociální pracovnice, soud), aby 

nedocházelo k situacím, které jsou pro děti stresové a pro pěstounskou rodinu velmi 

zatěžující: 
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„Když jsme si z dětského domova přivezli naše dvě malé holčičky, byli všichni nadšení. 

Čtyři starší děti se zapojily do procesu adaptace na novou rodinu a mladší dcera, také 

v pěstounské péči, byla ráda, že bude mít doma kamarádky. Velmi brzy ale došlo 

k vystřízlivění. Jednoho dne po obědě, přijeli před náš dům původní rodiče našich 

holčiček a hromada dalších příbuzných. Dohromady to bylo asi dvacet romských mužů 

a nějaké ženy, bouchali nám na vrata a křičeli, že jsme jim ukradli děti. My jsme naše 

nové holčičky dostali z dětského domova, kde byly obě téměř od narození, neuvěřitelně 

zanedbané, jedna úplně neslyšící. Svojí matku si nepamatovaly, ale byly neuvěřitelně 

bázlivé, plakaly a pořád se bály, že jim my, jejich noví rodiče, někam zmizíme. A 

najednou je tady spousta lidí, kteří říkají, že to jsou jejich děti a že jsme je ukradli“, 

popisuje pěstounka A. B. 

 „Když tam stáli před tím domem, křičeli, že si nás podají, manžel s nimi šel 

promluvit. Všechny děti ho přemlouvali, ať tam nechodí, ať se mu něco nestane. Naše tři 

malé holčičky plakaly. Když se pak za pár týdnů soud rozhodl o pravidelných 

návštěvách dětí v původní rodině, bylo moc těžké holkám vysvětlit, že půjdou za svou 

maminkou a že to bude určitě prima.“  

 Druhý příběh ale potvrzuje, že kontakt s původní rodinou nemusí být jen 

nepříjemnou záležitostí, ale může vést k postupnému uzdravování vnitřních zranění jak 

u dětí v pěstounské péči, tak u jejich původních rodičů. 

„Našeho syna jsme do pěstounské péče dostali v den jeho čtvrtých narozenin“, uvádí 

pěstoun K. M. Předtím strávil několik měsíců v dětském domově. Rodině byl odebrán 

z důvodu zanedbání péče a po celou dobu, co byl v dětském domově, ho nepřišel nikdo 

z rodiny navštívit. Jeho rodinu jsme nikdy neviděli, a ani jsme nezaznamenali žádný 

pokus o kontakt s naší rodinou. Po třech letech, náš malý šel akorát do školy, nás 

kontaktovala sociální pracovnice, která měla naší rodinu na starosti, že by se původní 

matka ráda se svým synem setkala. Hodně jsme se ženou váhali, radili jsme se 

s psycholožkou, a nakonec jsme se rozhodli, že kontakt matky a syna umožníme. Sešli 

jsme se na neutrální půdě a za přítomnosti naší přítelkyně – psycholožky, matka se 

dostavila v doprovodu sociální pracovnice. Našemu synovi jsme dopředu vysvětlili 

situaci, věděl, že se o něj maminka nemohla starat, a proto teď bydlí u nás, a že jeho 
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maminka je teď na tom lépe a tak se rozhodla ho navštívit.  Byli jsme s manželkou oba 

velmi napnutí, jak bude celé setkání probíhat a jak se bude matka chovat. Na konci asi 

dvouhodinového setkání jsme byli velmi příjemně překvapeni – matka byla vůči svému 

synovi milá, ale ne vtíravá, vůči nám se chovala uctivě a chlapec vypadal velmi 

uvolněně. Pokračovali jsme v pravidelných návštěvách jednou za měsíc a po roce jsme 

matku pozvali k nám domů na synovy narozeniny. Dnes uběhlo již pět let od prvního 

setkání a z původní matky našeho pěstounského syna se stala rodinná přítelkyně. Její 

situace jí neumožňuje, aby syna vychovávala sama, ale často ho navštěvuje, a mají 

velmi hezký vztah.“  

 Zde jsme viděli dva příklady kontaktu s původní rodinou a běžnou pěstounskou 

rodinou. I Caroline Archerová (2001) uvádí ve své knize Dítě v náhradní rodině, že 

kontakt s původní rodinou je často nelehký a pro pěstouny náročný. 

„ Nebojte se dítěti přiznat, že v jeho životě existují úseky, k nimž se váže smutek a 

zklamání, ale pamatujte si, že vinu za to, co se stalo, nenesete vy. Ve většině případů se 

původní rodiče „vypařili“, protože se ocitli pod velkým sociálním tlakem nebo k tomu 

měli ekonomické důvody. Pokud máte podezření, že v jejich případě na ně byl různými 

úřady a institucemi vyvíjen systematický nátlak a oni přitom neznali svá práva nebo si 

nemohli dovolit dítě nechat, dítě by se o tom mělo dozvědět – ve vhodnou dobu a 

způsobem přiměřeným věku. Když si však kvůli tomu budete připadat provinile a budete 

pochybovat o svých právech na výchovu dítěte, jenom si tím zkomplikujete vztah k dítěti.  

Zbavte se svých pochyb, protože v tuto chvíli s tím nic nezmůžete (…). Ať už se 

rozhodnete pro cokoliv a pro jakoukoliv formu kontaktu, vše, prosím, napřed pečlivě 

zvažte a s rozhodnutím nepospíchejte. Nepodlehněte tlaku dobře míněných rad 

profesionálů, kteří vám budou tvrdit, že kontakt s původní rodinou je pro dítě užitečný 

v každém případě, nebo že je naopak vždy škodlivý. Až dítěti přijde k narozeninám 

pohlednice, která mu obrátí svět naruby, až dostane od svých původních rodičů drahý 

dárek nebo se vrátí ze společného skvělého výletu, budete to nakonec vy, kdo bude 

muset zvládnout danou situaci a dítětem dál žít.“ (Archerová, 2001, s. 96 – 97). 
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 Jak je vidět, i dnes se liší názory odborníků na kontakt a vztah dětí v pěstounské 

péči s původní rodinou. Běžní pěstouni ale obvykle mají možnost rozhodnout se, zda 

umožní dítěti kontakt s původní rodinou, anebo ne, a u soudu se většinou přihlíží 

k tomu, zda je kontakt dětí a jejich biologické rodiny pro děti přínosný. 

Pravdou ale je, že cílem pěstounské péče na přechodnou dobu by měla být mj. i podpora 

návratu do vlastní rodiny, což staví pěstounské rodiče do nelehké role.  

V případě, že se dítě dostalo do pěstounské péče na přechodnou dobu z důvodu např. 

nemoci rodičů, je proces návratu do původní rodiny přirozený a nedochází při něm 

k větším potížím. 

Pokud se ovšem jedná o návrat do původní rodiny, která vykazuje určité známky 

nefunkčnosti či nezájmu o dítě, situace se stává komplikovanou. V dnešní době máme 

také nezřídka případy pěstounské péče (i pěstounské péče na přechodnou dobu), kterou 

vykonávají prarodiče. I zde může vyvstat problém, když se původní rodiče dožadují 

práva vidět své dítě, ale vzhledem k jejich aktuálnímu stavu není možné jim dítě do 

péče svěřit (např. u drogově závislých rodičů, kteří se neléčí apod.).  

 

5.1 Úloha sociálních pracovníků při kontaktu biologické a pěstounské 

rodiny 

Nutno podotknout, že klíč k úspěšnému řešení situace při kontaktu pěstounské rodiny na 

přechodnou dobu s rodinou původní (uvažujeme případy, kdy se má dítě do biologické 

rodiny vrátit), drží v dnešní době v první řadě sociální pracovníci. Právě oni jsou dle 

zákona zodpovědní za umístění dítěte do pěstounské rodiny (resp. odebrání dítěte 

z rodiny) tím, že dávají návrh k příslušnému soudu, a později pracují s původní rodinou 

dítěte na změně situace, kvůli které muselo být dítě odebráno. 

Pozice sociálních pracovníků není rozhodně jednoduchá – v současnosti je počet 

pracovníků v  oblasti sociálně – právní ochrany dětí ve všech krajích ČR nižší než je 

optimální stav, a stejně tak je menší počet hodin práce připadající na problematiku 
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náhradní rodinné péče než by sociální pracovníci potřebovali. (Kuchařová a kol., 2009, 

s. 7-19)  

Je tedy jasné, že se sociální pracovníci velmi často ocitají v časovém presu, kdy jim 

nezbývá čas na řešení složitých případů a studium materiálů s případy souvisejícími. 

Těžko se pak tedy divit, že některé případy nejsou dotaženy do konce nebo neprobíhají 

dle ideálního scénáře, kdy by se mělo postupovat s maximální rychlostí a flexibilitou, 

aby co nejméně trpěly děti, o jejichž blaho jde především.  

Cílem této práce je poukázat na „krizové momenty“ v předávání dětí z pěstounské 

rodiny zpět do rodiny biologické a navrhnout řešení, které by mohlo celý proces 

předávání stabilizovat a učinit ho akceptovatelným pro všechny tři zainteresované 

strany – pěstounskou rodinu, biologickou rodinu a sociální pracovníky.  

Z příběhů jednotlivých pěstounských rodin uvedených dále v této práci vyplývá, že 

úloha sociálních pracovníků je v procesu komunikace mezi pěstounskou rodinou na 

přechodnou dobu a rodinou původní (biologickou) klíčová, bohužel se ale nezřídka 

stává, že sami sociální pracovníci svou úlohu podceňují, a tím znesnadňují proces 

návratu dítěte do jeho původní rodiny.  

6 Výzkum 

6.1  Metodologie výzkumu 

6.1.1 Účel a cíl výzkumu 

V České republice bylo v lednu 2014 evidováno 115 rodin, které prošli přípravou pro 

pěstouny a mohou se stát pěstouny na přechodnou dobu (Šlesingerová, 2014).  

Tento výzkum je zaměřen především na pěstouny přechodnou dobu, konkrétně na to, 

jak hodnotí oni sami proces předávání dětí zpět do biologické rodiny. Jedná se totiž bez 

pochyby o nejnáročnější typ PPPD, kdy je třeba, aby pěstounská rodina na přechodnou 

dobu byla sociálně velmi zralá, měla nadstandardní komunikační schopnosti a byla 

schopná unést případné potíže, které s sebou návrat dítěte do biologické rodiny může 
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přinést. Předpokládá se také, že pěstounská rodina bude schopná částečně působit jako 

sanační prvek pro rodinu původní. 

Cílem výzkumu je tedy získat výpovědi osob, které měli v pěstounské péči na 

přechodnou dobu dítě a vraceli ho do biologické rodiny za účelem shromáždění návrhů 

na zlepšení procesu předávání dítěte z pěstounské do biologické rodiny.   

6.1.2 Výzkumné otázky a výzkumné podotázky 

Výzkumné otázky i výzkumné podotázky jsou směřovány především na konkrétní 

představu pěstounských rodin, není zde zahrnuta situace rodin biologických, které 

žádají o návrat dětí. Je to především z důvodu případné rozsáhlosti tohoto výzkumu, 

který by byl nad rámec požadavků diplomové práce.  

Výzkumné otázky byly pokládány v tomto znění:  

1. Jaká byla průměrná délka pobytu dítěte v přechodné rodině do návratu 

do rodiny biologické? 

2. Jak hodnotí pěstoun proces předání dítěte z pěstounské péče na 

přechodnou dobu do původní rodiny po jeho uskutečnění?  

Výzkumné podotázky jsou dvě a vztahují k otázkám předchozím: 

1. Jak by měli z pohledu pěstouna v případu vystupovat sociální 

pracovníci? 

2. Jaká by měla být role dalších odborníků? 

 

6.1.3 Výběr výzkumného vzorku 

Jak bylo již zmíněno v kapitole 6.1.1, výzkum je zaměřen na velmi úzkou skupinu 

respondentů. 

Při výběru výzkumného vzorku bylo nutné zohlednit především velkou citlivost 

uváděných dat a údajů, které se rodin týkají. V České republice je velmi málo 

pěstounských  rodin, které mají zkušenost s vracením dítěte do biologické rodiny, pro 

zasvěceného čtenáře by tak mohlo být snadné identifikovat, o kterou rodinu se jedná.  
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Z toho důvodu neuvádíme u jednotlivých rodin, z kterého kraje pocházejí a jakou mají 

doprovázející organizaci, aby byla zachována co největší možná anonymita.  

Evidence pěstounů na přechodnou dobu není veřejná a ani příslušné OSPODy nesdělí 

jména pěstounů spadající pod jejich úřad, proto byly osloveny doprovázející organizace, 

které s pěstouny pracují, a jejich získány, (po předchozím svolení pěstounů), kontakty 

na konkrétní rodiny. 

Osloveny byly organizace Dobrá rodina, Rozum a cit, Středisko náhradní rodinné péče, 

Diakonii Českobratrské církve evangelické v Plzni a osm z nich se rozhodlo umožnit 

zveřejnění svého příběhu. 

Kritériem pro zařazení do výzkumu bylo zařazení rodiny do evidence pěstounů na 

přechodnou dobu u konkrétního obecního úřadu obce s rozšířenou působností a 

zkušenost s vracením dítěte do původní rodiny. 

 

6.1.4 Metoda získávání dat a procedura sběru dat 

Hlavní metodou získávání dat během výzkumu v  jednotlivých rodinách byl zvolen 

polostrukturovaný hloubkový rozhovor. Jedná se o typ rozhovoru, kde jsou předem 

připravené okruhy témat a otázky, které výzkumník pokládá a které se týkají daného 

tématu, je zde však i prostor pro volné vyjádření se dotazovaného subjektu.  

Rozhovor je nejčastěji používanou metodou sběru dat v kvalitativním výzkumu a 

v tomto konkrétním případě dává dostatečný prostor pro získání důvěry mezi tazatelem 

a dotazovaným a zároveň se může výzkumník pohybovat svými otázkami pouze 

v oblasti, která je předmětem výzkumu. V rámci rozhovoru má výzkumník připravené 

úvodní otázky, kdy je potřebné získat povolení zaznamenávat rozhovor např. na 

diktafon či písemně, seznámit dotazovaného s účelem a cílem výzkumu apod.  

Následují hlavní otázky, které se soustřeďují na témata úzce se týkající výzkumného 

problému. Tyto otázky musí být velmi pečlivě formulovány, aby nedávaly předem 

odpověď a na druhou stranu dostatečně vystihovaly cíl výzkumu. Je nutné se vyvarovat 

sugestivních či příliš osobních otázek.  (Švaříček, Šeďová a kol., 2007, s. 159 - 160).  
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Procedura sběru dat probíhala buď v rodinách dotazovaných, nebo na neutrálním místě, 

podle toho, jak si to jednotliví respondenti přáli. 

Výpovědi byly zaznamenávány formou stručných poznámek, v průběhu psaní 

případových studií byla s rodinami konzultována forma a přesný obsah informací, které 

budou sděleny.  

6.1.5 Pilotní studie 

U tohoto výzkumu pilotní studie neproběhla, protože za prvé jde o nepříliš velký 

výzkumný vzorek, a za druhé vzhledem k tomu, že je institut pěstounské péče na 

přechodnou dobu v této podobě teprve v začátcích, takže není dostatek rodin, na kterých 

by se dala provést pilotní studie a pak ještě řádný výzkum.  

Dá se předpokládat, že by tento výzkum mohl být použitý jako pilotní studie pro další 

zkoumání v této oblasti. 

6.1.6 Analýza dat 

Každý provedený rozhovor bude zpracován do případové studie. Jednotliví respondenti 

jsou označeni pěstoun 1 – pěstoun 8, resp. rodina 1 – rodina 8, dítě 1 – dítě 8. V závěru 

každé případové studie je uvedena analýza (zhodnocení) konkrétního případu. 

Přinášíme tedy pohled pěstounů na přechodnou dobu na proces předávání, jejich názory 

na úlohu sociálních pracovníků, doprovázející organizace a dalších odborníků, na 

průběh kontaktu s biologickou rodinou apod. 

V závěrečné části jsou všechna tato data shrnuta, jsou zodpovězeny výzkumné otázky i 

podotázky a následuje doporučení na zlepšení situace pěstounů na přechodnou dobu 

v ČR v případech, kdy se dítě  předává od pěstounů zpět k biologické rodině.  

6.1.7 Omezení výzkumu 

Za hlavní omezení výzkumu lze považovat především nedostatek pěstounských rodin na 

přechodnou dobu, které by měly zkušenost s předáváním dítěte do původní. 
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6.1.8 Etická stránka výzkumu 

V tomto výzkumu bylo nutno dbát zvlášť na etickou stránku věci, protože případové 

studie z jednotlivých rodin obsahují citlivá data a osobní údaje, podle kterých by mohly 

být pěstounské rodiny identifikovány (především vzhledem k jejich nízkému počtu).  

Na začátku každého rozhovoru byli pěstouni požádáni o svolení dělat si poznámky a po 

zpracování případové studie byli pěstouni ještě požádáni o autorizaci „svého příběhu“.  

Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádíme ve všech případových studiích všechny 

informace o pěstounské rodině na přechodnou dobu, abychom zachovali její anonymitu. 

 

6.2 Případové studie jednotlivých rodin 

Jak již bylo řečeno v předcházejících kapitolách, výchozím bodem tohoto výzkumu, je 8 

případových studií pěstounských rodin na přechodnou dobu, které vracely z PPPD dítě 

zpět do jeho původní, biologické, rodiny. 

Případové studie jsou očíslované od 1 do 8, každá je zanalyzována jednotlivě a v závěru 

nalezneme souhrnnou analýzu všech případů. 

6.2.1 Rodina 1 

6.2.1.1 Případová studie 

Rodina 1 byla do registru pěstounů zaevidována v listopadu 2012 a první miminko si 

přinesli domů dva dny před Štědrým večerem 2012.  

Miminku bylo devět a půl měsíce, a bylo od narození v kojeneckém ústavu a celou dobu 

se čekalo, zda matka, která projevovala o dítě zájem, vyřeší svou bytovou a sociální 

situaci, aby si mohla dítě převzít do své péče.  

Sociální pracovnice dítěte se od začátku snažila, aby dítě mohlo být s matkou, ta ale žila 

již téměř pět let na ulici. O dítě projevovala ale od začátku zájem, otec dítěte také, ale 

ven během prvního měsíce po umístění dítěte do přechodné pěstounské péče, poté 

přestal docházet na plánované kontaktní schůzky s dítětem a pěstounskou rodinou. 
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Situace u matky byla, dle vyjádření pěstounky, každou chvíli jiná, podle toho jak se 

snažila. Dokonce několikrát projevila souhlas s trvalou pěstounskou péčí při zachování 

kontaktu s dítětem. 

Matka byla od začátku v kontaktu s přechodnou pěstounskou rodinou, první schůzka 

proběhla dva týdny po převzetí dítěte do péče na půdě obecního úřadu za přítomnosti 

sociální pracovnice dítěte a psycholožky z doprovázející organizace, byl domluven 

harmonogram každotýdenních setkání. 

Návrat dítěte k matce se řešil neustále, ale matka neměla podmínky a sama 

neprojevovala vlastní aktivitu. I když měla stanoveny kroky (najít si práci, bydlení – 

azylový dům, spolupracovat s organizací pro sanaci rodiny apod.) začala vše řešit až po 

důrazném vystoupení sociální pracovnice dítěte na tzv. případové konferenci, že pokud 

nezačne okamžitě svou situaci řešit, tak půjde k soudu návrh na předání dítěte do trvalé 

pěstounské péče. V době, kdy nebylo volné místo v azylovém domě a rodina matky 

nebyla schopna jakkoliv pomoci, se opět řešila kritická situace. 

Situace se měnila každým dnem, bylo to velmi náročné, především pro pěstouny, kteří 

nakonec požádali doprovázející organizace, aby je zastupovala při jednáních ohledně 

osudu dítěte.  

Jelikož se dítě s matkou pravidelně stýkalo – i když zpočátku to byl neznámý člověk v 

neznámém prostředí – a chvíli to trvalo, než si na sebe zvykly, bylo předávání 

plánováno na cca 14 dní s přesným rozpisem a možností, kdykoliv jej operativně změnit 

(v případě, že by to na dítě bylo rychlé). Vše probíhalo v azylovém domě, kde mělo dítě 

s matkou žít. Zpočátku šlo tedy především o seznámení s prostředím za přítomnosti 

pěstounky a matky a o postupné prodlužování doby přítomnosti matky na společných 

aktivitách. První týden probíhal společným dopoledním programem v azylovém domě a 

druhý týden se čas prodloužil i na odpoledne a už i bez přítomnosti pěstounky. Dítě 

jezdilo k pěstounům jen na noc. Na konci druhého týdne už dítě zůstalo v azylovém 

domě i na noc a s pěstouny se přestalo vídat. 

Plán předávání dítěte zpět biologické matce byl sestaven po domluvě s pěstouny a 

doprovázející organizací. Osobně přítomen v průběhu těch 14 dnů však nebyl nikdo 
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kromě pěstounky a matky. Během této doby však byla doprovázející organizace, 

sociální pracovnice dítěte a klíčový pracovník matky v azylovém domě v kontaktu a 

všichni byli informováni o postupu předávání. 

Pro pěstouny bylo obtížné vidět matku, jak selhává v péči o sebe samu v každodenních 

situacích, natož aby projevovala vlastní aktivitu a citově podložený zájem o dítě. 

Dle pěstounky se, po celou dobu procesu předávání, nikdo nezajímal o to, zda je matka 

schopna dítě vůbec vychovávat, řešily se pouze technické záležitosti ohledně bydlení 

apod. 

Světlým bodem celého příběhu bylo ale navázání kontaktu dítěte s matkou. Dítě si 

velmi rychle zvyklo a vytvořilo si vazbu na matku silně a pevně, což pěstounům celou 

situaci zjednodušilo.  

Pěstounská rodina není nadále s biologickou matkou v kontaktu, a ani nechce být. 

Pěstounka se obává o další osud dítěte, ale ví, že její role zde skončila a ona pro dítě už 

nemůže nic udělat. 

6.2.1.2 Analýza případu rodiny 1 

 

Tento případ bohužel velmi dobře ukazuje neutěšený stav, který panuje na sociálních 

odborech obcí s rozšířenou působností, pod které rodiny spadají, a to jak biologické, tak 

pěstounské.  

Jak uvádí Helena Pazlarová z Katedry sociální práce Filozofické fakulty UK (in: 

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech. Praha: Nadace Terezy Maxové, vydání 

II/12), v České republice připadá na jednoho sociálního pracovníka 360 případů dětí na 

rok. Je proto naivní se domnívat, že dotyčný sociální pracovník bude mít dostatek času 

pracovat s biologickou rodinou tak, aby mohl návrat dítěte zpátky proběhnout co 

nejklidněji a efektivně. 
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Na druhou stranu má ale sociální pracovník velkou moc, rozhoduje v podstatě o dalším 

osudu dítěte, soud při rozhodování o dalším osudu dítěte po uplynutí lhůty pro 

pěstounskou péči na přechodnou dobu dá především na vyjádření příslušného OSPODu. 

Na tomto případu vidíme jasně, že práce s biologickou rodinou nemůže být pouze na 

„laické bázi“ – seznámíme maminku s dítětem, ona uvidí, že pěstounka péči zvládá, 

takže ona jí také zvládne, seženeme jí bydlení a případ bude uspokojivě vyřešen.  

Pokud se má dítě vrátit do biologické rodiny, odkud bylo předtím odebráno (v tomto 

případě tomu tak bylo a v ústavní péči se nacházeli další 3 sourozenci tohoto dítěte), je 

třeba opravdu pečlivě prověřit, zda je matka nyní způsobilá péče o dítě, měla by 

podstoupit psychologické testy a být v péči odborníků na sanaci rodiny.  

V tomto konkrétním případě měla pěstounka dojem, že poznala matku lépe než sociální 

pracovnice, protože s ní trávila více času a měla mnoho poznámek k matčinu fungování. 

Vzhledem k tomu, že pěstounka dříve pracovala jako sociální pracovnice, dá se 

předpokládat, že nejde pouze o subjektivní dojmy, ale praxí podložené závěry.  

Dala by se zde také očekávat větší angažovanost pracovnice doprovázející organizace, 

která má fungovat jako podpora pěstounské rodiny a naslouchat pěstounům, jejich 

názorům a potřebám. Slouží také jako prostředník mezi orgány pro sociálně právní 

ochranu dětí a pěstouny; měla by předávat informace mezi nimi a úzce spolupracovat 

s dalšími zainteresovanými osobami v krocích týkající se pěstounské rodiny.  

6.2.2 Rodina 2  

6.2.2.1 Případová studie 2 

Dítě 2 přišlo do své pěstounské rodiny na přechodnou dobu dva týdny po porodu. Bylo 

první dítě v péči přechodných pěstounů, kteří jsou v evidenci pěstounů od roku 2009. 

Pěstounská rodina počítala s tím, že je plán na navrácení dítěte do původní rodiny 

matce.  

Biologická matka měla od začátku OSPODEM stanovené podmínky, které musí splnit, 

aby dítě dostala zpět.  
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Důvodem odebrání dítěte byly nevyhovující bytové podmínky, i když matka měla 

finanční možnosti sehnat si podnájem, a kromě toho bojovala se závislostí. Bohužel, již 

dvě děti, které porodila předtím, jí byly odebrány a bylo jasné, že bude potřebovat 

velkou podporu odborníků, aby celou situaci dobře zvládla a mohla své dítě vychovávat. 

V případu figurovaly dvě sociální pracovnice, jedna měla na starosti dítě, druhá jeho 

původní matku.  

V tomto případě došlo pouze k částečnému splnění prvního bodu, tedy kontrole 

podmínek stanovených OSPODEM, ale po předání dítěte se stalo, že sociální 

pracovnice ztratila s matkou kontakt a nemohla tak dohlídat, zda dítě vyrůstá v takových 

podmínkách, které jsou pro něj nejlepší. 

S pěstounskou rodinou byla původní matka v kontaktu od začátku, nejprve docházela 

přímo do rodiny jednou za dva týdny, posléze jednou za týden, a jak se blížilo předání, 

byly návštěvy téměř každodenní.  

Dle slov pěstounky byla matka motivovaná a měla i podporu své rodiny, zcela zde ale 

chyběla podpora týmu odborníků (sociální pracovnice, doprovázející organizace, 

psycholog), který by zaručil, že náprava matky bude trvalá a že matka bude mít na koho 

se obrátit v případě jakýchkoliv potíží.  

Po šesti měsících od narození dítěte, bylo svěřeno zpět do péče původní matky, přestože 

pěstounská rodina poukazovala na to, že matka není ještě zcela připravena na převzetí 

dítěte do péče a že by bylo lepší případ řešit jinou cestou nebo předání odložit. Soud ale 

přihlédl k vyjádření sociální pracovnice, že matka je způsobilá k péči o dítě a rozhodl o 

svěření zpět do její péče. 

Po předání dítěte zůstala matka ještě nějakou dobu v kontaktu s pěstounskou rodinou, 

ale po přestěhování ztratila kontakty jak s nimi, tak se sociální pracovnicí a ukázalo se, 

že problémy, které měla vyřešit před převzetím dítěte, přetrvávají.  

6.2.2.2 Analýza případu rodiny 2 

V tomto případě je zřejmé, že došlo ke dvojímu pochybení. Za prvé byla špatně 

zhodnocená vstupní situace původní matky, která sice měla snahu své potíže řešit, ale 
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byl zde fakt, že se nedokázala postarat o dvě předchozí děti. Za druhé nezafungovala 

spolupráce podpůrného týmu, kdy bylo třeba pomoci matce nejen splnit podmínky 

OSPODU (řešení bytové situace a řešení závislosti), ale změnit podhled na rodičovství a 

péči o dítě a pracovat dlouhodobě na vytvoření stabilních podmínek pro péči o dítě.  

Úlohou sociální pracovnice je, v případě, že se počítá s návratem dítěte do původní 

rodiny, nejen kontrolovat plnění podmínek daných OSPODEM, ale i hluboká a trvalá 

podpora matky, tvorba a upevňování rodičovských kompetencí a povzbuzování 

k aktivnímu navazování vztahu s dítětem. K této práci lze využít i nabídku služeb 

nejrůznějších sdružení a organizací, které se zaměřují na sanaci rodiny (např. Střep, 

Host aj.), takže sociální pracovnice pouze organizaci zadávají zakázku pro rodinu, ale 

nemusí sama vykonávat přímou práci s rodinou.  

 Cílem pěstounské péče na přechodnou dobu by mělo být umožnit dítěti, které 

nemůže krátkodobě vyrůstat ve vlastní rodině, strávit čas v bezpečném prostředí jiné 

rodiny bez traumatu z pobytu v ústavním zařízení. Na druhou stranu ale musí být na 

prvním místě zájem dítěte a otázkou zůstává, zda je pro dítě vždy nejlepším řešením 

vyrůstání v biologické rodině.  

Příběh tohoto dítěte jasně ukazuje na potřebu větší podpory biologické rodiny a všichni 

odborníci zapojení v procesu předávání by měli mít na paměti, že na prvním místě je 

blaho a prospěch dítěte a pak až blaho jeho biologické rodiny.  

6.2.3 Rodina 3  

6.2.3.1 Případová studie 

Rodina 3 poskytuje přechodnou pěstounskou péči od roku 2012 a do biologické rodiny 

vracela zatím dva sourozence ve věku 3 a 5 let, kteří byli odebráni z rodiny pro 

komplikovanou sociální situaci.  

Při umístění nebylo zcela jasné, zda se budou děti vracet zpět o své biologické rodiny, 

situace byla složitější (pěstouni o ní ale nechtěli do detailů hovořit), rodiny ale spolu 

byly v kontaktu od prvního dne svěření do péče.  
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Sociální pracovnice dětí ale již během předávání komunikovala pěstounům plán na 

vrácení dětí do původní rodiny (nebylo však jisté, jak bude biologická rodina reagovat, 

proto byla věc několik týdnů otevřená).  

Zpočátku se děti s rodiči vídali na neutrální půdě, kterou na svém pracovišti zajistila 

doprovázející organizace, sociální pracovnice z OSPODu dětí i pěstounů společně 

plánovaly návštěvy tak, aby to nebylo zatěžující pro obě rodiny i pro děti.  

Postupem času začaly probíhat i samostatné návštěvy dětí v jejich rodině bez 

přítomnosti pěstounů, které se postupem času prodlužovaly, až se situace obrátila a děti 

začaly jezdit na návštěvu k pěstounské rodině.  

Časový harmonogram návštěv plánovala se sociálními pracovnicemi i psycholožka 

doprovázející organizace, která také s rodinami konzultovala chování dětí během 

jednotlivých změn a jejich celkový vývoj. 

Rodina se cítila velmi povzbuzena a potěšena laskavým a vstřícným přístupem „jejich“ 

OSPODu, kde se sociální pracovnice velmi osobně zajímala o děti, snažila se podpořit 

v průběhu předávacího procesu nejen rodinu pěstounů, ale i rodinu biologickou. 

V současné době jsou děti zpět ve své původní rodině, s rodinou pěstounů na 

přechodnou dobu se dále vídají a rodiče informují pěstouny o tom, jak se dětem daří, 

jaké jsou jejich pokroky.  

 

6.2.3.2 Analýza případu rodiny 3  

Z výše popsaného příběhu vyplývá, že lze jednu věc udělat různými způsoby. Sociální 

pracovnice dětí v tomto případu byla zaangažovaná tak, že byla k dispozici pěstounům a 

jejich potřebám, nad rámec své práce ale věnovala čas i rodičům biologickým.  

Na tomto případu je vidět zajímavá věc – pracovní tým v případu má plán, je ochoten 

ovšem plán měnit v návaznosti na situaci kolem dětí a jejich vývoj. Dětem je k dispozici 

psycholog, který je připraven posoudit dopad procesu předávání na psychiku dětí a 

v případě, že by se mu zdálo, že věci postupují příliš rychle nebo děti reagují 
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neočekávaně, je připraven plán předávání upravit tak, aby situace byla pro děti 

nejpřijatelnější.  

Plán předávání je sice samozřejmostí v každém případu, ale ne vždy je připraven 

pečlivě a odpovídá aktuálnímu stavu biologické rodiny a stavu dítěte. 

Přítomnost psychologa se zdá být na příkladu tohoto případu v podstatě nezbytná, 

protože ani pěstouni, ani sociální pracovníci, nedovedou vždy dobře vyhodnotit to, jak 

děti jednotlivé situace prožívají. Psycholog také působí jako nezávislý facilitátor, který 

dohlíží na hladký průběh předávání. 

Případ byl specifický také tím, že v něm šlo o větší děti, které svou rodinu znají a 

pamatují si na ni, je tedy nutné situaci kolem nich monitorovat, aby nedošlo k psychické 

újmě u žádného z dětí. 

Péče o starší děti v přechodné pěstounské péči bývá také náročnější z toho důvodu, že 

děti si svou rodinu pamatují a pěstouni tak musí reflektovat i jejich pocity, vzpomínky, 

zážitky.  

Jeden pěstoun, který má starší děti v přechodné pěstounské péči (není součástí 

výzkumu, protože předával děti do adopce) upozorňuje na následující specifika:  

„Dostali jsme do péče malého chlapce, byly mu akorát tři roky. Přišel z rodiny, kde byly 

zcela nevyhovující podmínky, neznal jiné oslovení než vulgární. Máme se ženou už velké 

děti, prošli jsme s nimi jejich pubertu, ale tenhle klučina je hravě strčil do kapsy. 

Testoval hranice, kam až mu dovolíme zajít. Chvílemi jsem cítil, že se musím hodně 

ovládat, abych mu neřekl něco, co by mne později mrzelo, chtěl jsem mu přeci ukázat, že 

jde fungovat i bez nadávek a bez násilí. Ale to dítě to má v sobě zakódované, že takhle to 

na světě chodí. Jsem rád, že máme v péči starší dítě, na miminko už bychom si netroufli, 

ale uvědomuju si, že ty větší děti nejsou úplně jednoduché…“.  

Rodiny, které předávají zpět do biologické rodiny starší děti, tedy potřebují skutečně 

masivní podporu odborníků kolem sebe, nejen kvůli komfortu dětí, ale i pěstounské a 

biologické rodiny. 
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Tento případ můžeme považovat za vzorový, který by mohl být příkladem pro další 

případy předávání.  

6.2.4 Rodina 4 

6.2.4.1 Případová studie 

Rodina 4 poskytuje pěstounskou péči na přechodnou dobu od roku 2009 a dítě 4 přišlo 

do rodiny ihned po narození. Biologickou matkou dítěte byla mladá žena, která sice 

měla v rodině odpovídající materiální zázemí, ale její rodina byla zásadně proti tomu, 

aby si dítě nechala. Již v porodnici tedy žena oznámila, že je možné dítě umístit do 

adopce, ale nechala si lhůtu šesti týdnů na podepsání dokumentu, který by jí zbavil 

rodičovských práv k dítěti.  

Po šesti týdnech se biologická matka setkala s pěstounkou na přechodnou dobu a ta jí 

povzbudila k tomu, ať se dítěte nezříká, ale pokusí se zařídit si situaci tak, aby se o dítě 

mohla postarat. 

Po tomto impulsu se biologická matka rozhodla promluvit si znovu se svou rodinou i 

otcem dítěte, který do té doby v případu nefiguroval a během několika týdnů, kdy 

probíhalo setkávání pěstounky, biologické matky a dítěte, bylo rozhodnuto, že je matka 

připravená se o dítě postarat.  

Sociální pracovnice matky i dítěte byly v tomto případu spíše v pozadí, hlavní iniciativa 

zůstala na pěstounce, která biologickou matku povzbuzovala k převzetí zodpovědnosti a 

scházela se s ní i dítětem, aby mohl být mezi nimi navázán přirozený vztah.  

Pěstounka sama komentovala konání sociálních pracovnic tak, že se zdálo, že by i rády 

pomohly, ale nevědí vlastně jak. Nechtěly matku tlačit do rozhodnutí se dítěte vzdát a 

na druhou stranu si nebyly jisté, jak s ní pracovat a co jí nabídnout. 

6.2.4.2 Analýza případu 

Případ rodiny 4 byl ojedinělý mezi zkoumanými rodinami, protože se zde nejednalo o 

matku ze sociálně slabého prostředí, ale matku, která byla dobře situovaná, ale rodina na 

ní tlačila, aby se dítěte vzdala. Případ byl zajímavý z několika důvodů.  
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Matka byla pozitivně naladěná k mateřství, velmi jí ale ovlivnilo její okolí, kdy rodina 

byla proti tomu, aby si žena dítě nechala a zároveň ve chvíli, kdy dostala možnost 

kontakt s dítětem uskutečnit, šanci využila a nakonec se rozhodla vzít si dítě do své 

péče.  

Co se týče úlohy sociálních pracovnic, dá se říci, že sociální pracovnice zde 

nepochybily v tom smyslu, že by nekonaly své povinnosti, ukázalo se však, že v určitém 

směru není jejich příprava dostatečná. Měly by vědět, jak pracovat s matkou tohoto 

typu, jaké služby jí nabídnout, jak s ní hovořit.  

Při velkém množství případů, které připadají a jednu sociální pracovnici (cca 360) je 

jasné, že není v silách sociálních pracovnic obsáhnout bez podrobných školení a 

metodik jednotlivé typy případů tak, aby byly schopné jim fundovaně pomoci. 

V tomto případě lze předpokládat, že se s biologickou matkou dítěte dalo pracovat už 

v průběhu těhotenství (dle sdělení pěstounky byla matka rozhodnutá dát dítě k adopci 

téměř od počátku těhotenství) a dítě vůbec nemuselo v pěstounské rodině pobývat. 

6.2.5 Rodina 5  

6.2.5.1 Případová studie 

Rodina 5 je v evidenci pěstounů na přechodnou dobu od roku 2013, vystřídalo se 

u ní pět dětí. Dítě 5, které se vracelo do biologické rodiny, si pěstouni odnesli domů 

hned z porodnice.  

Jednalo se o dítě z rodiny, která měla již sedm a dětí a matka v porodnici uvedla, 

že péči o další dítě už nezvládnou, v rodině byly také nevyhovující bytové podmínky.  

Těsně před uplynutím šesti týdnů se biologická rodina ozvala svému OSPODu a 

proběhlo setkání na neutrální půdě. Rodiče vyjadřovali obavy, že již nezvládnou péči o 

další dítě, argumentovali také nedostatečným materiálním zázemím; rodina bydlela 

v jedné větší místnosti i společně s prarodiči.  

Sociální pracovnice se pokoušely hledat pro rodinu způsoby, jak vyřešit tíživou bytovou 

situaci, rodina původně plánovala přestavět podkroví domu, kde bydlela; po upozornění, 
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že stavba by trvala příliš dlouhou dobu a rodina na ní nemá prostředky, od tohoto plánu 

upustila. 

Pěstounská rodina nabídla biologické matce, že jí věnují veškeré vybavení pro 

miminko, oblečení, kočárek, výživu a další věci, což původní rodina s povděkem 

přijala. 

Po šesti týdnech oznámila původní rodina, že je připravena přijmout své dítě zpět a dítě 

bylo svěřeno své původní rodině.  

Od doby předání biologickou rodinu přechodní pěstouni jednou navštívili, dítě nenalezli 

v nejlepších podmínkách, o kterých informovali příslušný OSPOD, ale nebyly naplněny 

důvody pro odebrání dítěte z rodiny pro zanedbání péče a dítě v rodině zůstalo. 

6.2.5.2 Analýza případu 

Případ rodiny 6 ukazuje další častý případ, pro který se biologičtí rodiče vzdávají svých 

dětí. Jedná se o rodiny, které už mají několik dětí, a není často v silách rodičů, jak 

fyzických, tak psychických, péči o další dítě zvládnout, popř. špatné bytové a materiální 

zázemí.  

Zde by se dalo poukázat na fakt, že biologická rodina nebyla evidentně zcela připravena 

na péči o další dítě v momentě, kdy dítě přebírala, a je otázkou, zda by nebylo lepší 

s rodinou ještě více pracovat a vrátit dítě do rodiny až po několika týdnech.  

Otázkou také zůstává materiální a bytová situace celé rodiny, která zůstala stejná jako 

před tím, než se dítě narodilo a příslušné orgány nevzaly v potaz to, že rodina původně 

uvedla nevyhovující prostředí jako důvod pro zřeknutí se dítěte.  

Pěstounka také uvedla, že kontaktovala OSPOD s dotazem, jak často rodinu sociální 

pracovnice rodinu navštěvují, a jaký je nad rodiči dohled. Bylo jí sděleno, že vzhledem 

k tomu, že dohled nebyl nařízen soudně, sociální pracovnice má za zákona povinnost 

rodinu navštívit dvakrát za rok. Tato frekvence návštěv ale není zcela jistě dostačující a 

jak již bylo mnohokrát řečeno, není v silách sociálních pracovnic uskutečňovat návštěvy 

častěji.  
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 Pěstounka v rozhovoru vyjádřila zklamání ze situace na OSPODu, kdy sociální 

pracovnice nemají větší pravomoci ani časové možnosti s rodinou dále pracovat a 

vzhledem k tomu, že se jednalo o rodinu na malém městě, bylo náročné zajistit službu 

sanace rodiny.  

Vidíme zde rozpor mezi zájmy biologické rodiny a dítěte, kdy se sociální pracovnice 

snaží splnit základní požadavek společnost – vrátit dítě do vlastní rodiny, na druhé 

straně otázka dítěte a jeho budoucího vývoje.  

6.2.6 Rodina 6  

6.2.6.1 Případová studie 

V tomto případě se jedná o ženu, pěstounku, která je v evidenci pěstounů od roku 2013 

a za tu dobu se u ní vystřídaly tři děti. Do biologické rodiny vracela jedno dítě. 

Dítě 6 přišlo do rodiny ve třech měsících, biologická matka sice v porodnici sdělila, že 

chce dát dítě do adopce, po šesti týdnech se ale vrátila a projevila zájem se o dítě starat.  

Vzhledem k tomu, že bylo nutné soudně prokázat, že se jedná o skutečnou matku dítěte, 

bylo rozhodnuto o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, aby nemuselo 

trávit dobu čekání na návrat k biologické matce v kojeneckém ústavu (na žádost 

pěstounky neuvádíme údaje o tom, kde bylo dítě do svých tří měsíců, jedná se o 

ojedinělý případ a v zájmu zachování anonymity jsme se rozhodli tyto podrobnosti 

nezveřejnit).  

První setkání matky a pěstounky domluvil pracovník doprovázející organizace na 

neutrální půdě, kde byl on osobně přítomen. Biologická matka zvládla první kontakt 

s dítětem dobře, chovala se přiměřeně, ale dávala jasně najevo, že o své dítě stojí.  

Kontakty probíhaly zpočátku na neutrálních místech, později v bydlišti matky. 

Biologická matka musela pomocí krevních zkoušek dokazovat u soudu, že je opravdu 

matkou dítěte, a že bude schopná se o dítě postarat. V průběhu času se objevil i otec 

dítěte, kterého matka nakonec jako otce potvrdila a byli oba zapsáni do rodného listu 

dítěte.  
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Po splnění všech úředních náležitostí rozhodl soud o navrácení dítěte do biologické 

rodiny a v jeho devíti měsících se tak opravdu stalo.  

Pěstounka velmi dobře hodnotí práci OSPODu dítěte i soudkyně, která o případu 

rozhodovala, i sociální pracovnice matky fungovala tak, jak měla, pěstounce se ale 

chvílemi zdálo, jako by sociální pracovnice matku musela přemlouvat, aby si dítě do 

péče vzala. 

Biologické matce nebyl nařízen soudní dohled, probíhají tedy pravidelné kontroly 

sociální pracovnice jednou za půl roku.  

6.2.6.2 Analýza případu 

V tomto případě vystupuje častý úkaz v oblasti náhradní rodinné péče, kdy se 

matka po porodu dítěte vzdá a po nějaké změní názor a chce si dítě vzít zpátky. Často 

tomu tak bývá v průběhu prvních šesti týdnů po porodu, s čímž počítá i česká 

legislativa.  

Zákon zohledňuje fakt, že matka může být ve stresu z těhotenství a nejistoty, jak 

zvládne péči o dítě a období šestinedělí po porodu bývá velmi náročné i pro rodičky, 

které neřeší žádné existenční otázky.  

V minulosti byla praxe taková, že pokud se matka zřekla dítěte v porodnici, putovalo 

dítě do kojeneckého ústavu a po šesti týdnech byla matka dotazována, zda si chce dítě 

nechat nebo je její rozhodnut vzdát se dítěte definitivní.  

Bohužel, děti umístěné během prvních šesti týdnů života zažívaly citovou deprivaci, 

která se pak negativně projevila v jejich dalším vývoji.  

Vágnerová (2012) uvádí, že vývojový mezník šesti měsíců je velmi důležitý pro rozvoj 

vztahu s blízkým člověkem, tato fáze trvá zhruba do dvou let. V případě, že dítě nemá 

možnost získat tuto zkušenost, náprava bývá náročná a často neúspěšná. 

Dle výzkumů, které provedl tým H. Chuganiho (Vágnerová, 2012, s. 25), se ukázalo, že 

děti, které prožily rané dětství v ústavní péči (konkrétně v rumunských dětských 

domovech) trpěly kromě komplexní citové deprivace i změněnou funkcí několika 
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oblastí mozku, o kterých je známé, že mohou být poškozena dlouhotrvajícím a silným 

stresem. 

Pěstounská péče na přechodnou dobu měla tuto neradostnou skutečnost poněkud zmírnit 

a umožnit dětem v nejranějším věku bezpečně rozvíjet. Je také zcela v pořádku, když se 

biologická matka o své dítě přihlásí a chce se o něj začít starat.  

 Nesmíme ale zapomínat na to, že biologická matka potřebuje masivní podporu 

svého okolí, i poté co se rozhodne, že se začne o dítě starat.  

Případová studie rodiny 6 ukazuje, že je v případu potřebná souhra jak sociálních 

pracovnic a doprovázející organizace, protože pěstounka se, dle svých slov, prvotního 

setkání s biologickou matkou obávala. Tím, že mohlo setkávání delší dobu probíhat na 

neutrální půdě, měla matka i pěstounka čas na navázání vztahu a vybudování vzájemné 

důvěry.  

Přestože se jednalo o případ složitější vzhledem k dokazování mateřství, a posléze 

otcovství, i soudkyně zafungovala rychle a po půl roce se mohlo dítě k matce vrátit, jak 

již bylo řečeno.  

Za pozornost stojí ale poznámka pěstounky, že se jí občas zdálo, jako by musely 

sociální pracovnice matku do kontaktu trochu nutit. Bylo by dobré mít v případu 

k dispozici psychologa, který je schopen na základě práce s matkou rozklíčovat, jakou 

motivaci k převzetí dítěte do péče matka má.  

6.2.7 Rodina 7  

6.2.7.1 Případová studie 

Rodina 7 je v evidenci pěstounů na přechodnou dobu od roku 2013 a druhé dítě 

z celkového počtu čtyř předávala do biologické rodiny.  

Dítě 7 si pěstouni přivezli hned z porodnice, o možnosti návratu do biologické rodiny 

věděli od prvního okamžiku. Jednalo se o dítě mladé matky, kterou v těhotenství opustil 

přítel, ona sama nepocházela z příliš stabilní rodiny a rozhodla se dítěte vzdát hned po 

porodu. Porodila, na revers odešla domů, ale o tři dny později se do porodnice vrátila 
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v doprovodu své starší sestry s tím, že by dítě chtěla vidět. Zdravotnický personál jí to 

umožnil, a když si o další tři dny později odváželi dítě přechodní pěstouni, byla již 

domluvená sociální pracovnice matky se sociální pracovnicí dítěte a pěstounskou 

rodinou, že se se pokusí dítě biologické matce vrátit.   

První kontakt biologické matky a pěstounky proběhl na neutrální půdě místního 

OSPODu, po několika týdnech nabídla pěstounka mladé matce, že může docházet za 

dítětem k nim domů. Během první návštěvy byla přítomna pracovnice doprovázející 

organizace pěstounů, další setkání uskutečnily obě ženy již samy.  

Pěstounka, zkušená matka tří dětí, povzbudila mladou matku ve vztahu k jejímu dítěti, 

dodala jí potřebné sebevědomí a dala jí najevo, že jí za její čin, zřeknutí se dítěte, 

neodsuzuje, ale chápe jí a oceňuje, že se nakonec rozhodla péči o dítě zkusit.  

Za podpory sestry a později i matky (babičky dítěte) i své sociální pracovnice si 

nakonec mladá maminka našla bydlení a po třech měsících proběhlo předání dítěte do 

její péče. Matka není dále OSPODem sledována, pouze dvakrát za rok uskutečňují 

sociální pracovnice návštěvu v její domácnosti, aby zjistily, zda se dítě dobře vyvíjí a 

matka má k jeho výchově odpovídající podmínky. 

 

6.2.7.2 Analýza případu 

Typově je tento případ celkem častý – mladá matka v tíživé životní situaci, bez opory 

v rodině, se rozhodne dát po narození dítě k adopci. Později ale často změní názor a 

zatouží dostat dítě do péče zpět. Před zavedením institutu pěstounské péče na 

přechodnou dobu však dítě strávilo určitou dobu v ústavním zařízení, což se nevratně 

podepsalo na jeho raném vývoji. 

Konkrétně v tomto případě bylo velmi dobré, že pěstounkou byla starší žena, která 

kromě povzbuzení a motivace, v určitém směru „nahradila“ biologické matce její 

vlastní matku a byla jí oporou v obtížné situaci.  

Sociální pracovnice byly spíše pasivní, umožnily první kontakty na svém pracovišti, 

další kontakty nechaly již na pěstounce. Pozitivní ale bylo, že se sociální pracovnice 
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matky angažovala při hledání bydlení pro novou rodinu, což rozhodně urychlilo a 

zpříjemnilo biologické matce proces předávání.  

Dá se tedy hovořit o tom, že případ byl sociálními pracovnicemi veden dobře, kromě 

pár detailů, které uvádí pěstounka – pěstouni by ocenili aktivnější účast na setkávání se 

s biologickou matkou. Pravdou ovšem je, že větší aktivitu měla vyvinout i doprovázející 

organizace, která zůstala v pozadí a bylo by bývalo dobré poskytnout biologické matce i 

pěstounům např. možnost psychologické konzultace apod.  

6.2.8 Rodina 8 

6.2.8.1 Případová studie 

Rodina 8 poskytuje pěstounskou péči na přechodnou dobu od května 2013 a ze tří dětí, 

které měli doposud v péči, vraceli do biologické rodiny jedno.  

Pěstouni si domů miminko přivezli z porodnice pět dní po porodu. Po čtyřech týdnech 

se ozvala biologická matka s tím, že by měla zájem o vrácení dítěte do péče a pěstouni 

se teprve poté dozvěděli o biologické rodině podstatné informace.  

Biologická matka neměla dokončenou střední školu. O svém těhotenství se dozvěděla 

údajně až měsíc a půl před porodem a v tom krátkém čase se s tím nedokázala vyrovnat 

a uspořádat si život jinak – uzpůsobit svému mateřství. Se svým partnerem - otcem 

dítěte se rozešla už předtím, bydlela sama. Měla pravděpodobně i obavy o zdraví dítěte 

– do 7 měsíce pila alkohol a kouřila.  

Matka už v porodnici zažádala o umístění dítěte do PPPD , situace pro ní byla velmi 

těžká, dle vlastních slov jí velmi pomohla sociální pracovnice z nemocnice.  

Čtyři týdny po porodu se matka rozhodla, za podpory své širší rodiny, že zažádá o 

svěření dítěte do péče.  

První setkání matky s dítětem a pěstounskou rodinou proběhlo v osmi týdnech věku 

dítěte na půdě doprovázející organizace za přítomnosti doprovázejícího pracovníka.  

Proces předávání byl poměrně komplikovaný. Biologická matka bydlela ve vzdáleném 

městě a s dítětem se v počátcích vídala jen jednou za týden, což bylo oba velmi málo. 
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Pěstounka měla dojem, že matka o dítě stojí, že je nejistá, co se péče o dítě týče, ale 

starat se opravdu chtěla.  

Po čase se tedy pěstouni s matkou domluvili, že přijedou na delší návštěvu do jejího 

bydliště a spolu s doprovázejícím pracovníkem naplánovali harmonogram předání. 

Jeden z bodů v předávacím plánu byl, že jeden den se bude matka o dítě starat sama a 

pěstouni se vzdálí, aby měla matka s dítětem soukromí. Po návratu pěstounů však matka 

oznámila, že ruší plán předávání a dítě si už v péči nechá trvale. Do komunikace mezi 

pěstouny a matkou se vmísili další lidé ze strany matky a celá situace byla velmi 

nepříjemná. Vzhledem k tomu, že matka krátce před tím obdržela rozhodnutí soudu, 

rozhodli se pěstouni, po dalším rozhovoru s matkou, že následující den odjedou a dítě 

už matce přenechají.  

Matka od té doby komunikovala sporadicky, zdálo se, že se snaží zapomenout na to, co 

se v jejím životě stalo. Několik měsíců po té si pěstounka s matkou telefonovala, 

z hovoru vyplynulo, že se matce i dítěti daří dobře, jen si matka nebyla jistá v několika 

výchovných otázkách, a bylo by potřeba, aby měla možnost využívat služby sanace 

rodiny. 

Pěstouni také negativně hodnotí postup doprovázející organizace, kdy pracovník mimo 

prvního setkání, komunikoval jen s pěstounkou a biologická matka nebyla „v obraze“, 

co se bude dít a co jí čeká.   

Rodina se na základě špatných zkušeností rozhodla změnit doprovázející organizaci. 

6.2.8.2 Analýza případu  

V tomto případu vidíme důležitost spolupráce mezi všemi zainteresovanými 

stranami v procesu předávání – doprovázející organizací, sociálními pracovníky, 

biologickou rodinou a pěstouny na přechodnou dobu.  

Přesto, že to je složité a velmi často i ne zcela příjemné, je nutné počítat s tím, že i 

biologická rodina má v procesu předávání své pevné místo a je potřebné s ní 

komunikovat a informovat jí o jednotlivých krocích v procesu předávání.  
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Pokud totiž má být biologická rodina rovnocenným partnerem, odborníci musí 

biologickým rodičům předávat informace stejně jako pěstounům. Biologická rodina 

potřebuje vědět, jak by měl proces předávání probíhat, jaký význam mají jednotlivé 

kroky v něm a proč je důležité plán předávání dítěte dodržovat.  

 V případě, že ukážeme biologické rodině, že jí respektujeme a chceme, aby měla 

v procesu předávání možnost vyjadřovat se k jednotlivým krokům, zvýšíme tak 

motivaci rodiny a dá se očekávat vyšší úspěšnost umístění dítěte zpět do rodiny.  

Tento případ se vyvíjel pozitivně především kvůli zralému přístupu pěstounů, kteří 

ukázali, že pěstounská péče na přechodnou dobu je opravdu služba, která vyžaduje 

upozadění vlastních názorů a pocitů a upřednostnění zájmů dítěte.  

Tento fakt by měli mít na paměti nejen pracovníci doprovázejících organizací, kteří se 

starají o pěstounské rodiny, ale i sami pěstouni, aby si plně uvědomili svou důležitost 

v celém systému náhradní rodinné péče.  

7 Interpretace výsledků výzkumu   

 

V této kapitole jsou uvedeny závěry výzkumu v návaznosti na výzkumné otázky a 

podotázky. Odpovědi na tyto otázky a podotázky jsou uvedeny souhrnně s ohledem na 

převažující odpovědi respondentů. 

7.1 Jaká byla průměrná délka pobytu dítěte v přechodné rodině do 

okamžiku návratu do rodiny biologické? 

Na našem výzkumném vzorku se ukázalo, že průměrná délka pobytu dětí v pěstounské 

rodině je více než třináct týdnů (téměř čtyři měsíce).  Pokud by toto byl obecný průměr, 

mohli bychom konstatovat, že návrat dětí do biologické rodiny probíhá rychle a všichni 

odborníci pracují na efektivním řešení pro konkrétní dítě. Na druhou stranu byly ve 

výzkumu rodiny, které měly dítě výrazně delší dobu (18, 20 a 24 týdnů). V rámci 

výzkumu byly dotazovány i rodiny, které později vzaly zpět svůj souhlas se 

zveřejněním jejich případové studie, můžeme ale zmínit, že dvě rodiny měli dítě v péči 
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více než 11 měsíců a do poslední chvíle nebylo zřejmé, zda se dítě vrátí do původní 

rodiny nebo bude nutné hledat jiné řešení.  

Pro přehlednost výsledků, zde uvádíme tabulku. 

Rodina Délka pobytu dítěte v pěstounské rodině na přechodnou dobu v 

týdnech 

1 6 týdnů 

2 18 týdnů 

3 10 týdnů 

4 12 týdnů 

5 6 týdnů 

6 24 týdnů 

7 12 týdnů 

8 20 týdnů 

Celkový 

průměr 

13, 5 týdne 

 

7.2 Jak hodnotí pěstoun proces předání dítěte z pěstounské péče na 

přechodnou dobu do původní rodiny?  

 

Šest z osmi rodiny zařazených do výzkumu byly v podstatě spokojené s tím, že se 

podařilo dítě vrátit do biologické rodiny, zmíněné dvě rodiny (1 a 2) se domnívaly, že 

proces předávání proběhl příliš brzo a bylo by lepší nějaký čas ještě počkat.  

Rodiny 1, 2  6 hovořily o tom, že jim připadla nedostatečná práce s biologickou matkou, 

jsou přesvědčené, že si matka, která se vzdala svého dítěte (i když jen dočasně) zaslouží 

podporu odborníků a je nutné jí, i po předání dítěte do péče, poskytovat sociální a i 

např. výchovné poradenství a průběžně zjišťovat, častěji než jednou za půl rodu), jaké 

má matka potřeby a v jaké životní fázi se aktuálně nachází. 
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Rodiny 1, 4, 5 a 8 poukazovaly nutnost na dobré spolupráce se sociálními pracovnicemi. 

Sociální pracovnice, by dle nich, měly více zkoumat situaci biologických rodin a 

naslouchat i názorům pěstounů, kteří se v průběhu předávání s biologickými rodinami 

individuálně setkávali a měli tak množství poznatků z pozorování kontaktů mezi 

dítětem a jeho biologickou rodinou.  

Z výzkumného šetření také vyplynulo, že některé sociální pracovnice jsou velmi nejisté 

v konkrétních situacích, které během předávání dítěte nastaly. Bylo by dobré, aby 

v rámci krajů či jiných správních celků, měly sociální pracovnice možnost sdílet své 

zkušenosti na „kazuistických setkáních“, kde by se mohly navzájem obohacovat a řešit 

sporné situace, které během předávání mohou nastat.  

Pěstouni z rodin 1, 4, 8 zmínily také potřebu rozsáhlejší kooperace doprovázející 

organizace s dalšími orgány činnými v procesu předávání.  

Pěstouni uváděli, že očekávali během kontaktů s biologickou rodinou větší účast 

doprovázejícího pracovníka. Rodina 8 dokonce, po zkušenostech s předáváním dítěte do 

biologické rodiny, změnila doprovázející organizaci.  

Celkově se dá tedy říct, že proces předávání probíhal bez větších potíží, ale na každém 

případu (kromě rodiny 3) bychom našli několik detailů, které proces znesnadnily nebo 

které bylo možné provést lépe ve prospěch dítěte.  

 

7.3 Jak by měli z pohledu pěstouna vystupovat sociální pracovníci 

v případu předávání dítěte z pěstounské rodiny na přechodnou 

dobu do biologické rodiny?  

 

Z rodin zařazených do výzkumu mělo šest rodin z osmi připomínky k práci sociálních 

pracovníků v procesu předávání. 

Nejčastěji pěstouni zmiňovali nedostatečnou podporu v kontaktu s biologickou rodinou 

a pak nedostatečnou práci s rodinou biologickou. 
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Bylo by proto dobré zaměřit se na cílenou podporu sociálních pracovnice, navýšit jejich 

počty na odděleních zabývajících se náhradní rodinou péčí a podpořit organizace 

zabývající se sanací rodiny. Je nutné si uvědomit, že pokud budou mít sociální 

pracovnice dostatek času na svou práci, budou motivovány pracovat s biologickými 

rodinami, sníží se také počet dětí, které musí být z rodiny odebírány.  

Pěstouni vnímají sociální pracovnice jako velmi důležité osoby v procesu předávání, 

které jako jediné mají informace o dítěti a jsou kontaktní osobou pro biologickou 

rodinu. Rádi by, aby měly sociální pracovnice větší časové i personální možnosti a 

domnívají se, že by tím mohl být proces předávání dítěte v mnoha případech ulehčen.  

 

7.4 Jaká by měla být role dalších odborníků (psychologů, 

psychoterapeutů, soudců) v případech návratu dětí do biologické 

rodiny?  

 

Všichni pěstouni velmi oceňovali, pokud byl v procesu přítomen psycholog, ať už 

z iniciativy OSPODu nebo doprovázející organizace. Pěstouni vnímají psychologa jako 

nezávislou osobu, která je schopná posoudit situaci odborných pohledem, dát 

doporučení jak pěstounům, tak i sociálním pracovnicím, nebo může nastínit potřeby 

biologické rodiny.  

Z oslovených doprovázejících organizací mají všechny, kromě Dobré rodiny 

(která ho aktuálně hledá) svého psychologa, který je k dispozici pěstounským rodinám 

k řešení běžných provozních záležitostí rodiny během pobytu dítěte v rodině, ale měl by 

dohlížet na proces předávání dítěte do biologické rodiny od samého začátku. 

V případové studii rodiny 3 je velmi pěkně vidět, jak by měl v ideálním případ 

psycholog působit.  

Ohledně psychoterapeutů se rodiny vyjadřovali spíše zdrženlivě, zdá se, že není zcela 

dobře rozlišitelný rozdíl mezi psychologem a psychoterapeutem ve vztahu k pomoci 

rodinám. Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, proces předání dítěte (a zvláště 
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do biologické rodiny), klade velkou psychickou zátěž na pěstounskou rodinu. Zvláště 

během prvních předávání, kdy rodina nemá dostatek zkušeností, bývají pěstouni pod 

tlakem vlastních emocí, a potřebují pomoc a podporu. Všechny pěstounské rodiny 

z výzkumného vzorku uvedly, že jsou v kontaktu s dalšími rodinami pěstounů na 

přechodnou dobu a v rámci této skupiny čerpají inspiraci, pomoc a radu v těžkých 

chvílích.  

Tato oblast podpory pěstounů je plně v kompetenci doprovázejících organizací, které by 

měly rodině zajistit servis s ohledem na potřeby pěstounské rodiny.  

 Další velmi důležitou osobou v procesu předávání dítěte z pěstounské do 

biologické rodiny, je soudce, který rozhoduje o umístění dítěte a každé tři měsíce má 

přezkoumat, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v pěstounské rodině.  

Během rozhovorů s pěstouny bylo zjištěno, že v několika případech, průtahy soudních 

jednání o předávání dítěte do péče biologické rodiny, způsobily značné opoždění 

procesu navrácení dítěte do biologické rodiny v případech, kdy byl návrat dobře 

připravený a žádoucí. 

Lze tedy pouze apelovat na soudce, kteří mají tyto případy na starosti, aby si byli 

vědomi své důležitosti a především důležitosti rychlého jednání v rozhodování o 

umístění dětí do péče pěstounů nebo biologických rodičů. 

 

7.5 Doporučení pro MPSV vyplývající z výzkumného šetření 

Tato práce byla zpracována po dohodě s Mgr. Kateřinou Šlesingerovou, která pracuje 

jako zástupce vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv dětí na 

MPSV.  

Cílem výzkumu bylo zmapovat zkušenosti z předávání dětí do z pěstounské péče na 

přechodnou dobu do biologické rodiny a poukázat na oblasti, které by bylo zlepšit.  
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MPSV si vyžádalo souhrnný závěr z výzkumu a v současnosti se zabývá navrženými 

řešeními ke zlepšení situace dětí a biologických i pěstounských rodin v procesu 

předávání. 

Zde předkládáme několik bodů z doporučení pro MPSV:  

 Zaměřit se práci s biologickou rodinou (cílené a častější kontroly rodiny po 

převzetí dítěte do péče, nabídnutí adekvátních služeb pro rodiny). 

 Větší podpora pěstounských rodin při procesu předávání – rodiny se cítí 

osamocené a mají dojem, že větší část práce s biologickou rodnou zůstala na 

nich v rámci setkávání se ohledně předávání dítěte. 

 Zaměření na lepší součinnost soudů a OSPODů, aby byly všechny případy 

projednávány přednostně a především v zájmu dítěte 
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8 Shrnutí 

 

Zavedení institutu pěstounské péče na přechodnou dobu bylo významným krokem 

k transformaci náhradní rodinné péče v České republice.  

Z rozhovorů s pěstouny vyplynulo několik závěrů.  

Pěstouni jsou rádi, že mohou mít děti v přechodné péči a pomoci jim tak překlenout 

období, kdy nemohou být děti ve své rodině. Dobře funguje předávání dětí do adopce 

(týká se především dětí do jednoho roku) nebo dlouhodobé pěstounské péče.  

V roce 2011 provedlo Středisko náhradní rodinné péče výzkum, kdy se dotazovalo 

skupiny odborníků (osoby, které zajišťují náhradní rodinnou péči z titulu své profese – 

sociální pracovníci u obecních úřadů, školitelé pro zájemce o náhradní rodinnou péči, 

pracovníci ústavních zařízení apod.) a skupiny rodičů (ve skupině byli zástupci, 

zkušených pěstounů, kteří mají v péči děti vlastní i přijaté, rodiče s čerstvě osvojenými 

dětmi, samožadatelky z různých míst ČR a rozličných sociálních skupin) na 

problematiku pěstounské péče na přechodnou dobu.  

Průzkum proběhl dva roky před přijetím novely zákona 359/1999 Sb., který upravil 

podobu institutu pěstounské péče na přechodnou dobu do dnešního stavu.  

Rodiče i odborníci diskutovali o tom, jaká jsou specifika pěstounské péče na 

přechodnou dobu a shodli se, že by tento typ péče měl využívat u dětí, u kterých 

předpokládáme možnost návratu do biologické rodiny (odebrání z důvodu 

nevyhovujících bytových podmínek, špatná finanční situace rodiny, jeden z rodičů ve 

výkonu trestu apod.), ale otvírá se tím i otázka, jak pracovat s biologickou rodinou, aby 

se do ní mohlo dítě vrátit v co nejkratší možné době. (Konečná, Sudová, 2011, s. 67-68) 

Jak uvádíme v kapitole 7.2, současní pěstouni na přechodnou dobu se shodli v tom, že je 

třeba výrazně posílit oblast práce s biologickou rodinou.  

Přestože můžeme najít dobré příklady předávání dětí do biologické rodiny, vyplývá, 

z výše uvedených rozhovorů s pěstouny, potřeba ošetřit tento proces v zákoně. Sociální 
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pracovnice mohou vyvíjet vlastní iniciativu při sanaci biologické rodiny, běžně jim to 

ale nedovolují časové a personální možnosti. 

Z výpovědí pěstounských rodin vyplývá, že pokud jsou pěstouni nepokojeni s prací 

sociálních pracovnic z jejich OSPODu, je to především z důvodu malého zájmu 

sociálních pracovnic o biologickou rodinu a proces předávání dítěte biologickým 

rodičům.  

Péči o pěstounskou rodinu by měla dle zákona zajišťovat jejich doprovázející 

organizace, systematická péče o biologickou rodinu zde ale zcela chybí.  

Jak bylo uvedeno v kapitole 6.2.1.2, v České republice připadá v průměru 360 případů 

na jednu sociální pracovnici ročně. To je více než jeden případ na den, k tomu musí 

pracovníci OSPODů vést i náročnou dokumentaci, vzdělávat se a řešit různé krizové 

případy, které vyžadují okamžitý zásah. Těžko očekávat, že stejná sociální pracovnice 

zvládne ještě pravidelně navštěvovat rodinu, kam se vrátilo dítě po pobytu v pěstounské 

rodině na přechodnou dobu.  

Bylo by velmi potřebné zapojit do procesu např. nestátní organizace, které se 

specializují na sanaci rodiny a dát jim prostor k tomu, aby s rodinou pracovaly a 

zároveň podpořit tuto práci tím, že bude pro rodiny, které dostaly zpět své dítě 

z přechodné pěstounské péče, povinné.  

 

Za současného stavu se domníváme, že by bylo dobré zaměřit se v procesu předávání 

dětí z přechodné pěstounské péče na biologickou rodinu a její podporu tak, aby se děti 

mohly vracet v nejkratším možném intervalu a k jejich odebírání vůbec nedocházelo.  
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