
Příloha č. 1: Seznam otázek pro rozhovor s žadateli o pěstounskou péči a pěstouny

Otázky pro rozhovor

Jaká byla Vaše prvotní motivace k pěstounské péči?

Měla jste nějaké očekávání, představy vzhledem k dítěti?

Dala by se doba očekávání na příchod dítěte přirovnat k období těhotenství?

Jak reagovala na Vaše rozhodnutí stát se pěstouny Vaše nejbližší rodina? (rodiče, děti)

Prošla jste odbornou přípravou pro žadatele o pěstounskou péči, pokud ano, jak byste ji

zpětně zhodnotila?

Měnila se nějakým způsobem Vaše motivace v období čekání na příchod dítěte?

Co bylo pro Vás v období očekávání dítěte největší zklamání?

Co se pro Vás stalo největší radostí v období očekávání dítěte?

Bylo pro Vás něco v tomto období překvapivě obohacující?

Jak vidíte svou budoucnost za pět let?

Rozšiřující otázky pro rozhovor s pěstouny

Dala by se porovnat Vaše očekávání s realitou po příchodu dítěte do Vaší rodiny?

Vědí  děti,  že  nejste  jejich  biologickými  rodiči,  pokud  ano,  jsou  v  kontaktu  s

biologickou rodinou?

Vyhledali  byste v  případě  náročné životní  situace v  souvislosti  s  pěstounskou péči

odbornou pomoc?



Příloha č. 2: Ukázka rozhovoru s Žadatelkou I

Datum rozhovoru 6.11.2013

Délka rozhovoru: 28 minut

Autor: Zajímala by m ě prvotní motivace, kdy sis řekla, jo já bych do toho šla.

Žadatelka I.:  Protože jsem pracovala s těma lidma (pěstouny) a hrozně  jsem ty lidi

obdivovala, jsem přesvědčená o tom, že je to dobrá věc. A díky to mu jsem se o tom

dozvěděla. A protože mám jenom jedno dítě, tak jsem se rozhodla, že bych do toho šla

taky.

Autor: A jaké jsou tvoje očekávání?

Žadatelka I: Já od toho asi tak neočekávám nic, protože ty děti jsou tak nevyzpytatelný,

že mě vždycky tak překvapěj. Spíš jsem připravená na to, že to bude spoustu práce,

spoustu lásky a nic neočekávám, protože u dětí se nedá nic očekávat, spíš jako budu

ráda, když to všechno dobře dopadne, ale ty vyhlídky, že to dobře dopadne jsou malý,

takže neočekávám.

Autor: A jak dlouho už čekáš?

Žadatelka I: Mně se to protáhlo. Ta příprava by se měla uskutečnit během půl roku, ale

mně se to protáhlo. Zařazená jsem od února tohoto roku. Ale teď to bylo dva roky, co

jsem začala. Od února jsem v registru.

Autor: Takže je to devět měsíců.

Žadatelka I: Jo, takže je to akorát devět měsíců za sebou a už mi z toho hrabe.

Autor: Bude pro tebe lepší brát to od té přípravy nebo od doby, kdy jsi v registru

žadatelů?

Žadatelka I: No, vlastně jakmile jsem si zažádala, tak už jsem byla v očekávání, že mi

zavolaj, že půjdu na pohovory, že mě čekaj psychotesty a tak. Takže to byly takový

pocity jako jestli  tím vůbec projdu. Protože je to asi tříhodinový,  šíleně  moc testů,

potom jsou pohovory se mnou, s dítětem a vlastně  takovýto první bylo, že jsem to

hrozně chtěla, ale bála jsem se, jestli vůbec projdu. A vlastně i teď pracuju s dětma a

oni mi přijdou na to, že sem na tom špatně.  Ne, že jsem psychopat, ale že nejsem

vhodná pro tu práci. Takže jsem měla obavy a tím, že se mi to protáhlo na půl roku, tak

jsem z toho byla dost špatná. Neustále jsem se pěstounů vyptávala, co v těch testech je

a co odpovídat.  Takže jsem z toho byla taková hodně  na nervy,  že jsem půl  roku

nevěděla co, jestli  jsem vůbec prošla. Takže se mi děsně ulevilo, když jsem vlastně

všechny ty testy udělala a oni mi zavolali, že jsem testama prošla a že jsem vhodná.



Autor: A pak jsi šla na přípravu?

Žadatelka I: Ano a pak jsem šla na přípravu.

Autor: A kdybys m ěla tu přípravu zhodnotit?

Žadatelka I:  Myslím, že to  bylo  náročný a že nás tam propírali.  Nejhorší  byly asi

takový ty pohovory přímo s tím psychologem. Měli jsme přípravu, která probíhá ve

skupince,  chodí  nám  tam  odborníci  a  pak  jsou  takový ty,  že  jsi  jen  s  jednou

psycholožkou a ona ti rozebírá život. To mě dokonce jednou tak naštvala, jak se mi

matlala v tom životě. Jako překousla jsem to, ale měla jsem sto chutí odtamtud odejít.

Protože mě rozebrala úplně hrozně a nebylo to hezký. Jo, ale bylo to potřeba, protože

se babrala v mé minulosti. Ty pohovory ty se mi fakt nelíbily.

Autor: A byly pro tebe ty pohovory přínosné?

Žadatelka I: Jo byly. Jako přijela jsem za kamarádkou, byla jsem strašně naštvaná, a

teď jsem jí to všechno říkala. Prostě rejpala do mých rodičů, rozebírala, proč otec dělal

tohle, proč támhleto. Ona potřebovala zjistit jestli mě rodiče třeba nezneužívali nebo

něco takovýho. Pak se rozebírala v mým manželství a proč mi to manžel udělal a proč

ta kamarádka mi to udělala a takovýhle. Prostě všechno, co já jsem jim tam nahlásila,

protože jsem si říkala, že je dobře, aby to tam bylo,  tak oni obrátili proti mně a prostě

mě rozebrala. Ale myslim si, že to bylo přínosný, že jsem si to sama v sobě vyřešila.

Stejně tak po rozvodu nebo když se ti stane něco závažnýho, tak je dobrý si dojít za

psychologem a rozebrat to. Takže jsem to rozebrala a obstála jsem. Pak už jsem na ni

byla i hnusná, protože jsem toho už měla dost. Takže to se mi jako nelíbilo, ale myslím

si, že to bylo potřeba. Ale nebylo to příjemný. A i s více lidma co jsme se na té přípravě

bavili, tak říkali, že hodně rejpali do jejich věcí.

Autor: Chyb ělo ti v přípravě nějaké téma?

Žadatelka I: Mně asi ne, protože já jsem zvyklá u nás  v rodinném centru chodit na

přednášky a školení. Ale nemyslím si, že bych tam něco postrádala.

Autor: Takže to byla příprava. Co bylo když si prošla přípravou?

Žadatelka I: Museli na mě poslat hodnocení. Dali mi ho přečíst a to hodnocení poslali

na krajský úřad, oni si ho přečetli a na základě toho mě vyzvali, že by mě zařadili.

Takže s  nimi musíš sepsat  to,  že chceš být  zařazená,  protože si  to můžeš mezitím

rozmyslet,  může se ti  něco nelíbit,  říct,  že na té přípravě  sis to uvědomila.  Asi  do

měsíce tě zařaděj a ty se k tomu zase můžeš odvolat.

Autor: Takže od února jsi zařazená?

Žadatelka I: Ano, od února.

Autor: Bylo by možné tu dobu devíti měsíců srovnat s těhotenstvím? Je na tom



něco společného?

Žadatelka I: Dá se to srovnat, ale je to těžší. Protože v těhotenství se ti narodí malé dítě,

který budeš opečovávat a mně už může přijít větší dítě, se svou minulostí, se svýma

návykama. Když čekáš to svoje dítě, tak se ti narodí malý miminko a když máš smůlu,

tak ti hrozně řve, ale můžeš se přizpůsobovat. Takhle já mám dvanáctiletý dítě a nějaký

zkušenosti s dětma, co mám v miniškolce, ale třeba i můj byt není v současný době

připravený na to, aby sem přišlo nějaký hotový dvouletý dítě. Takže je to horší v tom,

že nevím, mám určeno od 0 do 3 let,  takže buď  přijde mimino, které bude spát v

postýlce se mnou v ložnici a nebo mi přijde tříletý dítě, který bude soběstačný, protože

už si něčím prošlo. Je to horší, protože nevíš, co si máš připravit, co se bude dít, jak si

to máš vyřešit s prací. Hodně si to neustále řešim. 

Autor: Vytvá říš si třeba nějaké představy, jak to dítě bude vypadat?

Žadatelka I: Ne, jak by to dítě mělo vypadat. Já právě žádný představy nemám, protože

to nevíš co přijde. Ale spíš když mi vypráví někdo nějakou situaci, co se mu stalo s

dítětem, tak já si to promítám, jak bych to řešila já. Takže si furt pro sebe řešim, jak by

to vypadalo a co by mohlo nastat. O dítěti nemám žádnou představu.

Autor: A co na to říká tvůj syn?

Žadatelka I: Můj syn z toho měl velkou radost, ale teď už je z toho špatnej, protože se

to  dlouho  táhne.  On  je  nervák,  takže  je  to  pro  něj  traumatický,  protože  on  měl

představu, že něco přijde a že něco bude. A teď on, vzhledem k tomu, že je v pubertě,

tak si prožívá to samý, že si řeší, co autíčka, neměli bysme udělat nějakou skříňku, aby

takovýhle věci nemohla brát? Nebo zámek na skříňku, kdyby mi tam vlítla, tak aby mi

to nerozbila. Nebo pak přijde s tím, že někdo říkal, že to dítě pořád brečí - „Kam já

půjdu spát,  když  bude celou noc brečet?“ Řeší  jestli  mi  nebude vadit,  že si  s ním

nebudu hrát a bude chodit ven s klukama a takovýhle. Je to pro něj, myslim, ještě horší

než pro mě, protože to čekání je pro něj dlouhý a taky neví, co se bude dít. Pak ještě on

si řeší to, že je vlastně jedináček a také jediný vnouče. A teď on ví, že sem přijde někdo,

je na to připravenej, probírali jsme to a on furt čeká, že bude mít jakoby sourozence, na

kterýho bude žárlit. Že už nebude mít tu maminku jenom pro sebe, že tady bude taky

někdo  jinej.  On  už  si  to  umí  dát  dohromady,  protože  ostatní  si  taky stěžujou,  co

sourozenci a tak. Ale furt to chce.

Autor:  A kdybys m ěla  srovnat  emoce pozitivní  i  negativní,  jak  převažujou od

začátku do téhle doby.

Žadatelka I: Ono je to furt, tím jak je to dlouhý, jak furt o tom přemejšlíš, tak máš

někdy pocit „ty jo, já to nezvládnu, já to radši zrušim“ nebo pak se ti něco stane někde s



nějakým dítětem nějaká situace a já si řeknu „jestli já to vůbec s tímhle zvládnu“.

Autor: Takže už je to pro tebe moc dlouhý.

Žadatelka I:Je to dlouhý a emoce se střídaj, hrozně se těšim. A pak mám i takový stavy,

že si tady přemýšlim, jestli já to zvládnu, jestli to zvládnu finančně, třeba pak bude mít

nějaký postižení, jestli to zvládnu a jak to budeme řešit když budeme mít málo peněz,

budeme nemocný nebo bude potřebovat nějakou péči. Takže pak se někdy dostaneš do

deprese, jestli to vůbec zvládneš a pak se z toho zase probereš.

Autor: Pokud by t ě vybrali pro n ějaké dítě, tak ti dají jeho charakteristiku?

Žadatelka I: Dají mi jeho charakteristiku, možná mi řeknou odkud pochází a ukážou ti

fotku, kde uvidíš to dítě. Potom se rozhodneš, jestli se za ním vůbec pojedeš podívat.

Takže buď řekneš „ jo, tohle dítě je mi sympatický“ nebo taky se podíváš na tu fotku a

uvidíš, že jako ne, že už teď se ti to dítě nelíbí. Může se to stát. A pak se jdu na to dítě

podívat a pokud se ti zalíbí, cejtíš to s ním, tak jo.

Autor: Co bylo na té době od to nejkrásnější?

Žadatelka I: No, během tý přípravy, protože jsem věděla, že ta příprava, to byl jedinej

termín,  u kterýho jsem věděla,  jak dlouho trvá a že když skončí,  tak může to dítě

hnedka přijít. Takže prostě v tý přípravě  to bylo jakoby nejhezčí a tam vlastně  my,

protože jsme měli různý témata a takový, tak to bylo takový to těhotenský, protože víš

co přijde a jsi jako připravená. Pořád si to sumíruješ, řešíš a měla jsem to vyjasněný a

teď jsem si říkala, že mě zařaděj a druhej den mně můžou zavolat nebo do měsíce, do

dvou přijde to dítě a já jsem připravená, mám všechno vyřešený. Tak z tý přípravy jsem

měla takovej pocit, že pro to dělám všechno.

Autor: A kdybys m ěla označit něco co bylo nejhorší?

Žadatelka I: Nejhorší je to čekání a teď prostě takovýto, že se nic neděje a že to řešíš a

pitváš se v tom, to je prostě jako když máš nějakej problém a nemůžeš ho vyřešit a

zbytečně  se v tom pitváš.  Jsou to prostě  pořád takový vlny.  Jakmile i  doma řeším

nějakej problém, tak si řikám, jak to budu řešit až budu mít to dítě. Takže nejhorší je to

čekání a pak taky to, že si třeba nemůžeš naplánovat dovolenou, zimní už vůbec ne,

protože nevíš, kdy to přijde.

Autor: A co pro tebe bylo překvapivě obohacující?

Žadatelka I: Mě překvapili hlavně ty lidi, že jsem se dostala do skupin stejných lidí,

kteří chtěli stejnou věc. Teď myslím v té přípravě. To mě dost překvapilo. Co jsem se

setkávala s pěstouny, tak to byli takový, který chtěli chodit na setkání, takže i já jsem si

hledala takový fajnový pěstouny, kteří se chtěli scházet, nemuseli, byli bezvadný, byli

fajn. Tak jsem si ale říkala, že ty ostatní nemusí být stejný. A teď jsem přišla do tý



přípravy a tam bylo zase třičtvrtě lidí takhle hrozně fajn.  Byli tam lidi, který se nám

nezdáli. S těma co byli pro mě fajn, tak vím, že všichni prošli, jsme v kontaktu. My

jsme  byli  všichni  takový,  že  jsme  měli  barák,  zvířata,  zahradu  a  takový.  Takový

chovatelský  typy,  měli  vztah  k  dětem,  hodně  se  starali  o  svý  děti,  vymejšleli,

organizovali, takže takový stejný jako já, byli takový pečující.

Autor: Budoucnost za pět let, jak by sis ji představovala?

Žadatelka  I:  No,  že  už  to  budeme mít  všechno zajetý a  ještě  to  dítě  bude jakoby

aklimatizovaný,  protože  všichni  mi  potvrdili,  že  minimálně  rok  trvá  než  si  nějak

sednete a vlastně i jedna pěstounka mi potvrdila, že si myslela, že to dítě miluje od

začátku, že máš takovej ten pocit, že pro něj všechno uděláš, ale že i sama cejtí, že za

ten rok je ta láska jakoby stabilní a že i do tý doby měla pocit, že to přehání a že to tam

ještě není. Že ten rok se to tak ukotví. Takže si myslím, že za těch pět let budeme

stabilní, sehraná rodina. Pokud budu teda mít dítě na dlouhodobou pěstounskou péči,

což v dnešní době.  Je tady i  procento,  že by dítě  mohlo být  navrácený.  Některým

rodičům by se mohly navrátit podmínky.

Autor: A pro č sis nevybrala adopci?

Žadatelka  I:  Kvůli  těm  penězům.  Za  prvé  by  mi  nedali  dítě,  když  jsem  matka

samoživitelka, to do adopce vůbec nejde. A potom tam je ta druhá stránka, že já těm

dětem,  když  na ně  budu dostávat  dovolenou,  si  můžeme dopřávat  dovolenou jako

všichni ostatní. Já se svým platem si nemůžu dovolit si vzít další dítě. Já myslím, že

když tam ta finance hraje roli, tak tomu dítěti můžu koupit všechno stejný. Školy se

budou platit, ona určitě bude mít milión nějakých problémů, takže budeme muset jezdit

po doktorech. Nějaký doučování, kurzy, to si myslim, že bude náročný. V tý adopci, si

myslím, že děti taky nejsou z tak dobrých poměrů, ale tady bývají z horších. Může se

mi i stát, že dostanu miminko.

Autor: A p řechodnou pěstounskou péči si nechtěla proč?

Žadatelka I: Já se zatím na přechodnou necejtim, já jsem jako uvažovala, když jsem do

toho šla, tak jsem přemejšlela i o tý přechodný, ale myslím si, že ta přechodná je hodně

náročná. A během přípravy jsem se o tom ujistila. To jsou jako profesionálové. Když to

paradoxně řeknu, tak já už budu mít částečně stabilizovaný dítě, i  v kojeňáku mi k

němu něco řeknou. Kdežto ta přechodná je, že seberou dítě z rodiny a můžou ti ho dát.

To může bejt maso, protože i kdyby to bylo týraný dítě, tak bude ty svý rodiče milovat

a svým způsobem tě bude nenávidět. Kdežto já mám výhodu, že tam byly nějaký tety,

na který se nemohla navázat a já jsem ta, která tady bude pořád. Je to jednodušší v

tomhle přechodu.



Autor:  Kdyby sis představila, že budeš mít  tu holčičku, ale nebude vycházet  s

tvým synem? Jak bys to řešila?

Žadatelka I: Tak já si myslím, že se toho nebudu bát a jakmile cokoliv nějaký první

příznaky, tak to budu řešit s holkama v práci, s psycholožkou. A vzhledem k tomu, že

mi tady prošlo jedno dítě bývalého přítele, tak už jsem se vyvarovala těch chyb a už

vím, že jsou jasný pravidla jako že tohle je jeho pokojíček, jeho věci a na ty se sahat

nebude.

Autor: Takže by ses nebála využít odbornou pomoc?

Žadatelka I: Ne, okamžitě bych ji využila a jako i v současný době, kdy mi sem budou

chodit každý dva měsíce kontroly, tak se je na to můžu zeptat. Někdo to může vnímat,

tak že mu lezou do života, ale musíš si uvědomit, že máš tady nějaký cizí život a nemá

tady žádný kořeny. To dítě bude mít návyky ze svý rodiny a nejsi na ně připravená.

Autor: A máš nějaká očekávání vzhledem k sobě jako pěstounce?

Žadatelka I: Myslím si, že to bude dost náročný a že budu akorát utahaná, ale zvládnu

to.  Víš  co,  máš  takovej  dobrej  pocit,  že  uděláš  něco  dobrýho,  ale  já  už  si  teď

uvědomuju, že to bude pěknej vopruz, ale já to stejně chci. Uvědomuju si to, že to bude

náročný, já to i na sobě citím, jak rok od roku jsem starší, že je to náročnější s těma

dětma pracovat. Můj syn už je samostatnej, když jsem nemocná, tak se o mě postará.

Takže myslím si, že takový krátkodobý uspokojení tam bude, ale spíš jsem v očekávání

toho, že z toho budu pěkně vyřízená, unavená, ale svým způsobem šťastná.



Příloha č. 3: Ukázka rozhovoru s Pěstounkou I

Datum rozhovoru: 7.11.2013

Délka rozhovoru: 46 minut

Autor: Moje diplomová práce se zabývá tím, co je před tím než přijde dítě do

rodiny, a zajímala by mě Vaše prvotní motivace.

Pěstounka I: Motivace byla úplně jednoduchá, protože já mám biologickou dceru už

velkou a rozvedla jsem se a našla jsem si nového partnera, vzali jsme se a chtěli jsme

mít samozřejmě děti. Zkoušeli jsme to, nešlo nám to, takže jsem několikrát byla na

umělým oplodnění a proto pak jsme se rozhodli než se trápit, protože pak člověk dost

psychicky chátrá a cítí, že už to nezvládá a po dítěti jsme hrozně toužili, takže jsme se

rozhodli touhle cestou. Prostě zvolit buď adopci nebo pěstounskou péči, bylo nám to v

tu chvíli úplně jedno. Vůbec jsme si v tý době neuvědomovali rizika nebo co to sebou

nese, prostě byla tu možnost, jak získat dítě.

Autor: A pro č jste se nakonec rozhodli pro pěstounskou péči?

Pěstounka I: No, to byl úplně náš velký omyl, protože my jsme předpokládali, tím že

jsme starší rodiče, že musíme pospíchat honem rychle, aby  jsme nebyli pro to dítě

příliš starý. Chtěli jsme dítě takovýho školkovýho nebo předškolkovýho věku. Nechtěli

jsme miminko, protože jsme už starší. Chtěli jsme  to co nejvíc urychlit, takže jsme si

do žádosti napsali, že buď chceme adopci nebo pěstounskou péči. Takže nám bylo v

podstatě jedno, co zvolí. Jenomže jsme netušili, že vlastně to takhle nejde, nevím jak to

teda vykouzlili na krajským úřadě, ale tam nám prostě napsali pěstounskou péči. Nám

to bylo v podstatě jedno, my jsme věděli o rizikách pěstounský péče, ale pro nás hrál

roli čas, byl pro nás nejdůležitějším faktorem.

Autor: A jak je to dlouho zpátky, co jste se rozmýšleli?

Pěstounka I: Vlastně synovi bude teď šest a dostali jsme ho na roce a půl. Byl maličkej.

Ale třeba dneska, když se kouknu zpátky, tak jsme rádi, že byl takhle maličkej, protože

když vidíme, jaký jsou problémy se staršíma, tak je určitě lepší si to dítě tvarovat už

odmalička. To zvykání je strašně dlouhý a my jsme si zvykali v podstatě dva a půl roku

na to, že to dítě hrozně chcete, vy ho milujete hned, ale ono vás vlastně ne. A ten vztah

se teprve vytváří  a vytváří  se vlastně u nás, až od roka a půl.  Snažítě se chápat ty

souvislosti, proč to tak je, proč vás hned nemá rádo a vlastně i tím, jak on vám tu lásku

oplácí, že vás moc nechce nebo dává vám jako hodně najevo, že má rád cizího člověka

i vás úplně stejně, tak vlastně u vás ty city začnou tak jako malinko ochladávat nebo



prostě začnete se pomalinku trápit, není vám to jedno a teprve vlastně pochopíte, že ten

čas to všechno krásně rovná, že se to všechno lepší, ale je to těžký. Člověk si tím musí

projít.

Autor: Takže hlavně ten čas je důležitý?

Pěstounka  I:  Hmm,  myslím  si,  že  jo.  Vlastně  se  synem  to  bylo  takový,  že  byl

problémový dítě už od začátku, takže to bylo hodně těžký.

Autor: A kolik máte vlastn ě dětí v pěstounské péči?

Pěstounka I: Teď máme momentálně tři, protože když to s Pavlem už začalo být lepší a

řekla bych, že je to tak otázka roku, možná, tak jsme si podali další žádost. Ale je teda

pravda, že už když jsme se rozhodovali, tak jsme chtěli mít velkou rodinu, chtěli jsme

mít tři děti, to jsme jako chtěli. S tím jsme šli už do tý první přípravy, takže už jsme si

vlastně postavili dům tak, abychom se tam všichni vešli. Koupili jsme si velký stůl a

podobně. Ale tím, že jsme Pavla dostali a bylo to opravdu hodně náročný, tak jsme na

to nemysleli,  věnovali  jsme se jemu.  Teprve ten čas,  když  se to  vlastně  zklidnilo,

poukázal na to, že už je ta doba, kdy už bychom mohli zažádat, že už bysme si na to

mohli troufnout. A řekla bych, že jsme s ním měli docela dobrou přípravu. Takže když

jsme museli absolvovat další přípravu, tak už jsme povídali spíš my, ne že jsme jenom

naslouchali, protože už jsme měli tolik zkušeností, že bysme je mohli rozdávat. A cejtili

jsme se poměrně silný v kranflekách, že víme o čem mluvíme, že chceme další děti. I

když jsme prodělali přípravu, tak ta stejně vás nemůže připravit na to konkrétní dítě.

Věděli jsme, že už to snad ani horší bejt nemůže.

Autor: A kdyby jste m ěla zhodnotit zpětně tu přípravu? Bylo například nějaké

téma, které vám chybělo?

Pěstounka I: Jo, určitě, třeba co se týká vad těch dětí nebo různých poruch a chování a

tak dále,  to  se jako hodně  probíralo,  tak to  jsme si  příliš  nepřipouštěli,  protože,  a

myslím si,  že většina lidí  tam, protože v tu chvíli  vy se na to dítě  hrozně  těšíte a

nechcete  si  připustit,  že byste mohla mít  takový hrozný problémy, který tam byly

jmenovaný.  Působilo  to  spíš  jako  odstrašující  případ,  na kterých  mávnete  rukou a

řeknete si, že se vám to nemůže stát, ale pak si samozřejmě vzpomenete, když už něco

z toho nastane v průběhu toho přijetí dítěte, tak si třeba vzpomenete. Ale příprava, pro

mě byla šikovná, třeba jsme tam mohli promluvit během setkání s ostatními pěstouny

nebo s rodiči, kteří si adoptovali děti. Někdo se vám líbí a řeknete si, že to jsou lidi, že

je dobře, že ty děti maj a pak jsou zase lidi, který si řikáte, jak je možný, že jim dali

děti. Jsou to takový zvláštní pocity a co mě třeba bavilo, protože jsem už byla starší

maminka, nebyla jsem taková úplně čerstvá, a tak třeba mne se líbilo, co je zdravý, co



dětem vařit, co se v tý době dítěte má vařit, jak je to s první pomocí. Třeba to teď

vypadá legračně, ale byly to takový šikovný, praktický rady a to se mi líbilo. To jsem

potom hrozně moc využila. 

Autor: Takže myslíte, že Vás to z části dokázalo připravit?

Pěstounka I: No, připravit, jako určitě z části ano, nemůžu říct, že ta příprava byla na

nic. Bylo spíš příjemný, že jsme tam byli v kolektivu lidí, který měli podobný problémy

a že jsme si o tom mohli promluvit, to bylo hrozně příjemný, protože se s nima běžně

nesetkáte. No a že si každej pak najde v těch besedách, tématech to svoje, co ho zajímá.

Manžel si třeba pamatoval jiný věci než jsem si pamatovala já. Pak říkal třeba, že nám

tohle říkali, ale to já vůbec nevěděla. Takže nejsou špatný přípravy. Ale řekla bych, že

víc by měly být z tý praxe, asi by bylo dobrý víc zařazovat setkání s lidma, který ty děti

maj. I když na druhou stranu, když jsme se  začali setkávat tady v rodinném centru s

pěstounama, tak já měla pocit, že já mám nejhorší dítě, který je nejmíň zvladatelný,

který je nejvíc neklidný, který má nejvíc problémů. Protože mě ze začátku přišlo, že se

o těch problémech vůbec nemluví. Když jsme se ptala, jak to jde, tak všechno bylo v

pohodě. Tak jsem si říkala, že mám problém asi jenom já, asi jsem prostě víc otevřenej

člověk a nestydím se o tom mluvit. Nepřijde mi to prostě blbý. Pak až když vlastně

jsme se znali dýl, tak pak pomalinku, když jsme se víc sblížili, tak pak člověk zjišťoval,

že jsou všude problémy. A přišlo mi to líto, až někdy trochu falešný, že jsem si říkala,

jak jsem se trápila úplně zbytečně. Kdybych o tom věděla, že každý to má. A pak jsem

pochopila, že když jsme měli Pavla a byl ještě malej a já s ním někam šla, kamkoliv,

tak že se choval úplně jinak než ostatní děti, se kterýma tam maminky byly. A mně to

vždycky trošku přišlo líto, trošku jsem se styděla a čím víc jsem byla jako maminka

Pavlova delší dobu, tak tím víc jsem nad tím začala mávat rukou a nebrala jsem to

vážně. A myslím si, že ty pěstouni mají takovýhle hrozný problémy a styděj se o nich

mluvit a každej radši zavře dveře a nikam ani nejde a doma si to tutlaj, málokdo o tom

dokáže mluvit nebo to pochopit. Souvisí to s tím, že člověk se za to dítě stydí, protože

dělá hrozný věci. Třeba jsme byli na pískovišti a chodili jsme tam často a on najednou

on si sundá kalhoty a začne tam čůrat uprostřed toho hřišťátka, kde teda si hrajou ty

mimina, ty děti, maminky tam stojej a všechno to sledujou a teď koukaj na vás, a říkají

si, jak máte vychovanýho kluka. Takže to jsou takový věci a věřím, že když dítě tohle

několikrát udělá, tak pak s ním na to hřišťátko už nikdo ani nejde. Třeba ho nechá hrát

už jenom na zahradě. Já jsem to ze začátku taky přikládala jako svoje selhání, že to

třeba s ním tak neumím nebo dělám něco špatně. Pořád jsem hledala, proč to s ním

takový je. No a časem přicházíte na to, že to dítě si sebou nese z toho těžkýho začátku



všechny tyhlety negativní, že to vyplývá z toho špatnýho, co zažilo. To vám dochází

všechno postupně.

Autor: A m ěli jste nějaká očekávání, představy před přijetím dít ěte?

Pěstounka I: To bylo taky zvláštní, protože tím, jak jsme na všechno pospíchali, chtěli

jsme hodně rychle, abychom všechno stihli, tak nám bylo jedno, jestli bude holka nebo

kluk, jestli mu bude rok nebo čtyři roky, byli jsme hodně takový benevolentní. Nechtěli

jsme  postižený  dítě,  to  jsme  věděla,  že  bych  nezvládla.  Přistoupili  bychom  i  na

poloetnikum, nechtěli jsme romský dítě, potom jsme si říkali, že i poloromský bychom

si vzali. Ale když nám začali poměrně rychle nabízet děti.

Autor: A po jaké době to bylo?

Pěstounka  I:  Asi  tak  za  rok,  přišel  první  telefon.  Nabízeli  nám  holčičku,  byla

schizofrenní maminka, někde zavřená, holčička byla špatná. Dostala jsem strach, asi

ne, radši ne. Pár věcí víte, ale nedokážete si to představit.  Nejeli  jsme se na ní ani

podívat. Potom vzápětí nám nabízeli sourozence, zdravý sourozenci, holčička roční,

chlapeček skoro pětiletý, každý umístěný úplně v jiným ústavu, ani o sobě nevěděli.

Tak jsme jeli, byli jsme nadšený. Měli jsme tam, že to můžou bejt i sourozenci , že to

může být i početnější skupina. Zavřeli nás do místnosti s holčičkou, můj první dojem

byl takovej nijakej, prostě cizí dítě. Jenomže ona si nás ani nevšímala, my jsme tam

stáli  a  ona  si  tam  sama  hrála  jako  kdybychom  tam  vůbec  nebyli,  vůbec  na  nás

nereagovala, bylo jí to úplně jedno. A mně to přišlo hrozně líto, na jednu stranu jsem si

říkala, proč já se mám starat o takovýhle dítě, který mě ani nepotřebuje? A druhej den

jsme se jeli podívat na toho chlapečka a ten se zas líbil hrozně mně, byla s ním legrace,

hrozně jsme si popovídali a sice bylo vidět, že je hodně zaostalej, ovšem ten se zase

nelíbil  manželovi.  Byl  zklamanej,  že  už  je  moc  velkej,  že  už  z  toho  má  strach.

Najednou, když se dostanete do tý reality, tak si uvědomíte, že už je to fakt vážný, že už

to není jenom papír a nebo ta vaše představa, kdy to dítě už fyzicky vidíte, je už vážná

věc. Tak jsme 14 dní přemejšleli a trápili jsme se, jestli si je máme vzít nebo ne a já

během těch čtrnácti dnů přišla na to, že bych nejradši chtěla kluka, tím že mám velkou

holku. Takže jsem zjistila, že to pohlaví pro mě důležitý je, i když si to nechci přiznat,

tak jsme se rozhodli, že si je radši nevezmeme. Hrozne jsme se cítili trapně, bylo nám

to prostě blbý a když jsme mluvili s paní z krajského úřadu, která tam už není a která

nám vlastně ty děti našla, tak pro mě byla hrozně nepříjemná věta, kterou snad už do

smrti nezapomenu „no ty děti, jak jste odmítli, tak jsou v jiný rodině a jsou maximálně

spokojený“  a  to  mě  teda  dostala.  Kdyby  věděla  paní,  jak  dlouho  jsme  nad  tím

přemýšleli a že nám to není jedno, že jsme věděli, že budeme zase dlouho čekat. Věděli



jsme, že tam musí být něco, co tam naběhne a vy si řeknete, že o tohle dítě se chcete

starat. A tím, že jsme tyhle děti  odmítli, tak já jsem dostala strach, že nás odsunou

někam dozadu pod všechny papíry.  Zmocnil  se  mě  takovej  strach,  že  jsem začala

bombardovat úřad každej den telefonama, že se to pro mě stalo takovým pravidlem.

Prostě jsem měla takovej pocit, že musím ten telefon zvednou a něco dělat, nejenom

čekat, co se bude dít. To čekání je hrozný. A vlastně když jsme čekali na ty dvě holky,

tak vlastně i když víte, že děcáky i klokánky jsou dětma přecpaný a vy musítě jen čekat

a že proti mašinerii úřední neuděláte nic. Do Klokánku jsem volala, kde mi řekli, že

mají hodně dětí, ale že mi nemůžou dát víc informací. Takže čekání je opravdu pro ty

lidi deprimující. A ty děti, stačí prostě měsíc, a ty děti ztratěj čtyři měsíce, prostě ty

podněty tam nemaj. Když jsme si vzali  Pavla, tak ten prostě  nikdy neseděl  v  autě,

nechtěl  do  auta  vlízt,  když  jsme  otevřeli  deštník,  tak  se  hrozně  bál,  měl  úplně

hysterický záchvaty.  V životě  neviděl  trávu,  protože oni  s  nima chodili  jenom na

takovou terasu, protože jich měli hodně. Takže on pak chodil a sahal na trávu, všemu se

hrozně divil, pořád měl hlad, pořád měl pocit, že se musí cpát a cpal se hrozivě, takže

za ten rok vypadal jak sysel. Jinak to byla dušinka. A vlastně když jsem jednou zase

volala, bylo to vlastně dva a půl roku, co jsme čekali na Pavla.

Autor: Takže dva a půl roku, co vás zařadili do evidence?

Pěstounka I: Ano. Byli jsme vlastně úplně poslední. Nedá se to prostě uspíšit. Prostě

čekali jsme opravdu hrozně dlouho.  Pak jsme volala a byla tam známá a já už jsem

byla úplně zoufalá a říkala jsem jí, že už to není možný, že už to vidím jako křivdu, že

nás prostě odmítaj, že jsme odmítli děti a že se mi to už nelíbí a to čekání je zběsilí. A

najednou z rukávu vytáhla takovej trumf a říkala, že tam má jednoho chlapečka, ale že

neví jestli se nám bude líbit. No a říkám „proč by se mi nelíbil?“, „no není to žádnej

krasavec, je hubenej, blonďatej“  a teď  to říkala,  jak to s ním je a jestli  chcem, ať

přijedeme,  že  nám  dají  víc  informací.  Hned  jsme  jeli, nejdříve  jsme  si  poslechli

dokumentaci, byli jsme zděšený, jak některý děti, čím musí projít a potom jsme se na

něj  šli  podívat.  Shodou okolností,  to byl  ten samý ústav,  kam jsme se jeli  podívat

předtím na holčičku, takže to první přijetí bylo ohromně vřelý, vítala nás paní ředitelka,

vrchní sestra, pan doktor, všichni byli hrozně milý, vstřícný. Teď přitom druhým přijetí

nás přivítala pečující vrchní sestra, která nás zavedla do té samé místnosti, takže to bylo

takový chladnější a člověk všechno tohle hrozně vnímá, celkem mě to mrzelo, bylo mi

to líto, vlastně jsme ani s lékařem nemluvili, přečetli nám jen lékařskou zprávu, že je v

pořádku a nějaký drobný hlouposti. A teď ho přivedli a on začal hrozně brečet, bál se,

teprve začal v tom týdnu chodit, takže lezl rychle k těm dveřím a chtěl utíkat. Manžela



se hrozně bál, nebyl zvyklý na chlapi, manžel musel zůstat na druhým konci místnosti,

říkám „ježiši, co mám dělat?“ „tak to pochovej“, to si pamatuju, tak jsem ho zvedla,

začala jsem ho chovat, on se uklidnil, začal si mě prohlížet, tak jsme si šli pomalinku

hrát. Muselo se na něj fakt hrozně pomalu, byl hrozně ustrašenej, bázlivej. Manžel se

nemohl  ani  pohnout,  ani  se  vysmrkat,  nic.  Protože  on  ho  pořád  sledoval,  aby  se

nepřibližoval. Takže jsme s ním strávili krásnou hodinu a prostě jsme si řekli, že tohle

dítě prostě chceme. To bylo jako úžasný (pláč). Byl hrozně ošklivej, měl hrozně vysoký

čelo a tak jsme tam jezdili 14 dní se seznamovat a pak jsme si ho odvezli. Bydleli jsme

u rodičů v baráku, takže jsme měli takový vřelý přivítání, byla tam babička, dědeček i

moje dcera. To bylo úžasný. Pak přijeli mí rodiče, který jsou trošku jinýho ražení než

manželovy a když ho viděli, tak bylo vidět to zděšení v obličeji. Moje maminka pracuje

jako zdravotní sestra a ta se úplně zděsila, otočila se a že už musí jet. Pak mi volala,

jestli je v pořádku, že se jí zdá, že je mongoloidní, že vypadá divně a jestli chci, ať

přijedu za nima, že tam bude pan doktor a že ho prohlídne. Já jsem dostala strach, že

jsem chtěla zdravý dítě, tak jsem tam jela a pan doktor ho prohlídnul a řekl, že je v

pořádku.  A to jsem dostala vztek,  že někdo takhle ošklivě  o mým chlapečkovi,  na

kterýho já jsem se tak hrozně těšila, kterýho jsem hned tak strašně milovala. Takže ty

vztahy hodně ochladly, pak jsme tam už ani nejezdili, já jsem si to uvědomila, jak je to

od nich sobecký. Prostě mě to uráželo. A on se začal postupně vylupovat, začal bejt

hezčí a koukavější a samozřejmě mu to dělalo dobře, ale vyžadoval péči od rána do

večera.

Autor: A dokázala jste si představit, že to bude takhle náročné?

Pěstounka I:  Ne. Ale tím, že jsem ho hrozně chtěla, tak jsem vyjela vždycky s tím

kočárkem a zdravila jsem všechny ty lidi a hrozně jsem se každýmu chlubila, že máme

kluka. Byla to teda ale ohromná starost, protože manžel v tý době stavěl dům a takže

jsem byla prakticky sama doma, takže bylo to náročný, ale bylo to krásný. To jedno se

dá celkem slušně zvládnout. Pak přišly takový chvilky, že jsem si pročítala a bylo tam

napsaný, že má psychomotorickou retardaci a já jsem zase dostala strach. Nikdo mě na

to neupozornil ani ten lékař. Cejtila jsem to jako takovej podraz, že bych to měla vědět.

Tak jsem volala tomu panu doktorovi a on mě odbyl, že retardace je jen opoždění, že to

není vada. Ovšem jako vůbec to nebyla pravda. Každý lidi, co si berou dítě, tak by s

tím lékařem mluvit měli a měli by vědět maximum o zdravotním stavu dítěte. Začli s

ním bejt problémy, jednak s pohybem, s vývojem byl pozadu o dva roky. A samozřejmě

s tím pak byly nepříjemnosti třeba pro mě, že se nad váma lidi pozastavujou. Kdykoliv,

kamkoliv s ním jdete tak se chová jinak než stejně starý děti. A vy každýmu nebudete



vysvětlovat, protože si říkáte, co je každýmu do toho, jestli jsme si ho vzali nebo ne.

Jinak jsem se za to vůbec nestyděla, když se někdo zeptal, tak jsem odpověděla. Ale

pak jsem si říkala, co je komu potom, je to prostě naše dítě a my z něho dostaneme to

nejlepší, co z něj můžeme dostat. Budeme se snažit, ale lidi jsou hrozně zlí. Jako takový

narážky, jestli je to dítě v pořádku, jestli bysme neměli navštívit doktora a takový, jako

hodně takhle padlo. Možná kolikrát je to bezděčný, že si to třeba ani neuvědomujou, ale

už vůbec to, že to řeknou, tak je to nepříjemné.

Autor: Když jste čekala na Pavla, dalo by se to přirovnat k t ěhotenství? Nebo je to

něco úplně jiného?

Pěstounka I: No, je to jiný, když jste těhotná, tak to dítě cítíte v sobě, i ty změny, který

probíhaj. Tohle byl pro  mě boj s časem a s nervama. A taky s takovou tou úřední

mašinérií, která vás nutí chodit po různejch vyšetřeních a třeba absolvovat zbytečně

dlouhou přípravu, myslím si, že to není stejný.

Autor: A je to horší?

Pěstounka I: Určitě a vlastně pořád se vám připomíná, že vlastně tohle dítě je horší.

Přece jenom, když máte problémy s biologickým dítětem, tak si to tak nepřipouštíte.

Tady pořád hrozí něco, co vy nevíte, co bylo kdysi. A vy s tím musíte počítat.

Autor: A mohla byste třeba říct, co bylo nejkrásnější na tom přijetí?

Pěstounka I: To, že jsme ho dostali, že jsme si řekli, že to je on, shodli jsme se.

Autor: A co vás překvapivě obohatilo?

Pěstounka I: Změní vám to úplně život, najednou všechno přehodnotíte. Já jsem žila víc

komerčnější život, zabývala jsem se věcma, který pak pro mě přestaly být důležitý jako

co má člověk na sobě, kam jede nakupovat a co se kde užije, kam vyrazí a pak já jsem

se rok nedostala do obchodu, musela jsem si vybírat obchody jenom takový, kde jsem

věděla, že tam můžu jít, protože on byl živej, všechno zkoumal, prohlížel, kde budou

prodavačky tolerantní  k  tomu,  že on tam rozbourá nějaký hračky,  který pak  spolu

uklidíme a že prostě to vydržej. Nebo jsem s ním musela stát u vchodu, držet ho v

náručí a říkat, co bych chtěla. Prostě úplně to přehodnotíte, ten život se úplně změní a

řekla bych že hodnotnějším směrem, smysluplnějším, najednou jste prostě potřebná.

Vidíte i  když  strašně  malinkatý výsledky,  jak to dítě  rozkvete,  hrozně  vám to dělá

dobře, hrozně vás to uspokojuje. A už jiný uspokojení nepotřebujete.

Autor: A teď kdybychom měli říct, co bylo nejtěžší? 

Pěstounka I: Dá se říct ty první dva roky, protože vždycky na něco narazíte, co jste v

životě nečekala a teď se tím musíte nějak prokousat a srovnat si to v hlavě, proč to tak

je a co uděláte, jestli to pomůže, jak se s tím smíříte, dělat ústupky. My jsme od Pavla



neočekávali, že bychom z něj vychovali inženýra a že by byl vzorňák, ale samozřejmě

podle nějakých morálních hodnot žijete.  A to dítě  je  napůl  takový zvířecí,  takže v

tomhle to bylo takový těžký. A když ho třeba přebalujete a mazlíte se s ním a on vám

dá zničehonic facku, tak to jsou takový šoky, že se vám chce brečet a říkáte si proč.

Proč si tímhle musím projít? Prostě musí to tak bejt, abychom se posunuli zase někam

dál.

Autor: A zpočátku, kdy jste čekali na dítě,  měnila se Vaše motivace? Že jste si

třeba řekla, že to nezvládnete?

Pěstounka  I:  To  ne,  to  bych  řekla,  že  když  se  čeká,  tak  se  těšíte,  problémy  si

nepřipouštíte. Čím je ta doba delší, tím víc chcete to dítě. Pak už jsem si říkala, že

chápu ty maminky, který třeba nemůžou mít děti a ukradnou z kočárku dítě. Ta touha

po tom dítěti je opravdu nesmírná. Ty mateřský pudy jsou tak silný. A když už jsem

cítila, že jsem na to dítě zralá, tak ta touha po dítěti je tak nezměrná, že dokážete být asi

i nepříjemná svýmu okolí a dokážete tomu udělat všechno. Je to až taková nebezpečná

touha.

Autor: A k t ěm dalším dětem jste dospěli jakým způsobem?

Pěstounka I: No, dlouho jsme na to vůbec nemysleli, protože jsme měli hodně starostí s

Pavlíkem a s domem. A když jsme se nastěhovali, to jsme zdaleka nemysleli na další

děti, ale tak nějak postupem času, jak se ty problémy začaly trošku klidnit, jak on se

začal zlepšovat, tak jsme, třeba dědeček s babičkou nám začali víc hlídat, ze začátku to

vůbec nešlo, tak najednou ten život začal bejt takovej klidnější a najednou jsme cítili,

že máme sice pořád co dělat,  ale najednou jsme si vzpomněli,  že bysme chtěli.  Že

bysme to už zvládli.

Autor: A shodli jste se s manželem?

Pěstounka I: Ano, to jako, přiznám se, že nechtěla bych si nikdy brát takovýhle dítě s

člověkem, u kterýho bych si nebyla stoprocentně jistá, že to zvládne a že mě podrží. To

je potřeba, určitě. A pak to přišlo, tak jsme si říkali, že si zase zažádáme, takže jsme

absolvovali další přípravu, byli jsme celkem takový nadšení, plní optimismu. Chtěli

jsme tři děti, tak už jsme chtěli spíš sourozence, z toho důvodu, abychom zase nemuseli

prodělávat další přípravu a zase čekat třeba další dva roky. Protože jako padesátiletý

rodiče  bysme  už  bejt  nechtěli.  Chtěli  jsme  tedy  sourozence,  což  jsme  teda  taky

nevěděli, že to není zase až tak ideální, šťastný, protože když nám nabídli děti, byli

jsme teda nadšený, protože děti byli zdravý, v pohodě, hned druhej den nám začaly

říkat maminko a tatínku. Ty byly prostě zas jiný než Pavlík, prostě spontánní, akční

ohromně, živý a takový bezproblémový. No akorát, když jsme si je přivezli domů, tak



jedinej náš strach byl, aby to bylo s Pavlíkem doma v pořádku. To jsme se pořád báli,

protože tím jak je on citlivej,  nechtěli  jsme ho vystrašit  a  nevěděli  jsme, jak bude

reagovat, i když jsme mu o tom dopředu říkali, mluvili jsme o tom, tak tím, že je trošku

pozadu, tak si to asi ani nedokázal moc představit. Potom se i těšil, asi tím, jak jsme na

něj, nechci říct, tlačili, prostě se o tom hodně mluvilo, že teda bysme přivezli děti a jak

to bude príma, jak si budeme hrát, jak to bude doma veselejší. Tak se začal hrozně těšit,

byl s námi i na návštěvě, všechno bylo v pořádku. A když jsme přijeli domů, tak jsme

zjistili, že děti jsou vlci, že sourozenci jsou spolu spolčený a vytvářej skupinu, která je

proti tomu Pavlíkovi. V podstatě i  doteď  musíme pořád řešit problémy typu, spíš je

rozdělit,  aby třeba kluci  byli  spolu a holka od nich nebo opačně,  aby netvořili  tu

dominantnější skupinu, aby nám ho prostě nezničili. Takže pořád ho musíme chránit a

opatrovat, aby na tom nebyl špatně. Všechno by mu snědli, všechno by mu vzali a on se

nedokáže bránit.

Autor: A jak je máte dlouho?

Pěstounka I: Od května.

Autor:  Ještě  poslední  optimistickou,  Vaše  budoucnost  za  pět  let,  jak  si  ji

představujete?

Pěstounka I: No, za pět let, to je poměrně dlouhá doba, takže bych řekla, děti budou

starší, děti budou víc srovnaný, sžitý spolu a myslim si, že to bude úžasný, že budeme

fungující normální rodina a ten posun bude úžasnej. 



Příloha č. 4: Ukázka rozhovoru s Pěstounkou IV

Datum rozhovoru: 20.11.2013

Délka rozhovoru: 35 minut

Autor: Vy máte vlastně v pěstounské péči Denisku, mě by zajímala Vaše prvotní

motivace.

Pěstounka IV:  Tak ten prvopočátek byl,  že já jsem jedináček, první  dítě  postižený,

druhý zdravý, ale pořád jsem  neměla takovýto, že jsem chtěla být pro něco užitečná.

Ten Mirek chodil vlastně na čtyři hodiny do stacionáře a já jsem cítila, že chci ještě pro

někoho něco udělat. Pak jsme to s manželem nějak prokonzultovali a on říkal, co by ne.

Takže první cesta byla k doktorce Zámecké, ta mi vždycky se vším pomohla a srovnala

hlavu, tak jsme se tak nějak dohodli, že když, tak bychom chtěli předškolní dítě, aby

bylo zdravé, aby bylo bílé a aby to spíš byla holka než kluk. A podmínka byla, že to

nebude dítě mladší tří let, protože to jsem věděla od lékařů, že tam většinou se skrývá

nějaká diagnóza a znova do stejný řeky nechci, protože jako Mirek je opravdu těžce

mentálně postiženej. Takže jsme podali žádost a čekali jsme, že to bude školkový dítě.

No a po roce nám zavolali z Liberce, že mají holčičku, který je sedm, má odklad rok

školní docházky, že je zpožděná a že jestli chceme, ať se přijdeme podívat. Bylo to

takový šup, šup. Říkali jsme si, že je taková větší, furt jsme si nebyli jistý. Vzali jsme si

ji  na půjčení  domů,  jak  to  bejvá,  neměli  jsme u toho žádný předkola,  kromě  těch

psychiatrickejch a psychologickejch záležitostí.

Autor: Takže přípravou jste neprošli?

Pěstounka IV: Přípravy to ještě nebylo, přihlédli vlastně k tomu, že máme dvě děti, jak

jsme staří. My jsme vlastně nevěděli, co je lepší, jestli jít do adopce nebo pěstounské

péče, ale sociální pracovnice nám říkala, že vhledem k věku, je lepší si dát pěstounství,

že tam máme naději dřív, nebude to takový, ty problémy papírový a pak během měsíce

u nás Deniska byla. Vypadalo to vlastně, že budou tři návštěvy, ale po první návštěvě,

když jsme ji  vraceli  mezi  ty Romy,  slečna ji  dala do nějaký bedny na zahradě,  ať

vyháže hračky ven, rozsekaný koloběžky, rozsekaný hračky, tamty se na to seběhli jak

zvířátka. Říkali jsme si na co se bude čekat, on byl květen a ona měla rok odklad do

školy a já věděla, že si musíte všechno oběhat, pak budou prázdniny a nic nefunguje a

ona potřebuje jít do školy. Tak na to manžel dupnul a poté co jsme ji tam dali, tak ji

zavolal a řekl ji, ať se nebojí, že si pro ni brzo přijedeme. A opravdu byla takový naivní

zvířátko, jak tam je uložený, nic moc, nemluvila a my jsme to během týdne vydupali.



Manžel  byl  strašně  akční,  takovej  nebejvá.  Takže sedmýho června jsme si  ji  vzali

natvrdo, s hadrama který jsem tam přivezla, akorát boty mi dali a řekli mi, že je musím

vrátit poštou. Už byly asi po dvaceti dětech a když jsme je doma zuli, tak jsme zjistili,

že jí jsou asi o čtyři centimetry kratší, rozlepený podrážky, rovnou jsem je šoupla do

kontejneru. A začala peripetie, protože holka, která je od dvou let v děcáku, tak pět let

dohromady. Chodila za ni maminka se sestrou, ale měla ještě starší sestru, se kterou

byla umístěná, ale dělalo to neplechu, protože ta starší jí ubližovala, takže ta byla jinde.

Autor: Takže Deniska to ví, že má sestru?

Pěstounka IV: Ano, ona si to pamatuje. Ona tam vlastně byla nejstarší, čekala na tu

školu, vlastně rok už povinně chodila do školky. Do školky si už chodila sama. Ona

prostě neznala barvy, nic prostě, skoro nemluvila, ale byla jakoby, co se týká svý péče,

to byla  samostatná.  Byla tady jako marťan,  v půl  pátý už vstávala a kontrolovala,

abychom ji  neutekli  a v půl  sedmý už čekala u stolu a co jako bude. Protože byla

zvyklá  jako  jste  třeba  v  nemocnici  nebo  v  lázních,  všichni  se  o  vás  staraj.  Ona

nevěděla, co to je namazat si chleba. „Mami budeme mít k obědu ty placičky?“ a já

pořád  jaký  placičky,  no  a  to  byly  nakrájený  houskový  knedlíky.  Nikdy neviděla

knedlík, jak vypadá celej. Přišla vlastně k postiženýmu klukovi, k Honzovi tomu bylo

dvanáct. Museli  jsme to mít  rozmyšlený, jestli  to nebude vadit  Mirkovi,  jí  jestli  to

nebude vadit. Vlastně nikdy nežila s chlapama, tam byly samý tety. Ona to přijmula, k

Honzovi měla  nejblíž  a tím, že byla v děcáku nejstarší,  tak byla taková holka pro

všechno,  utírala  dětem zadky,  masírovala  tetám nohy.  Horší  byla  ta  stránka učení,

zásoba slov, komunikace. Pořád jsme trénovali roční obdoví, barvy, zvířátka, vůbec nic

nevěděla,  furt  marťan.  Říkali  jsme si,  že snad základní  školu nedá,  že to  bude na

zvláštní a ještě jsme vybírali školu a paní učitelku, která by byla trpělivá a protože byla

Deniska hodná, tak jsme našli učitelku, který teda musím poděkovat, ta mi vždycky

říkala „věřte tomu, že ty hodiny a to utrpení, co budete mít i ona, tak se vám vrátí“. A

musím vám říct, že to byly opravdu ty tři roky, já jsem brečela, Denisa brečela, mně

ruply nervy, ten úchop tužky, chodili jsme do rodinnýho centra, pořád jsme trénovali,

nic nám nešlo, padala ze židle, padaly tužky z ruky. Matika nešla, vyjmenovaný slova,

zlomky, prostě jsme se prorvávali. Pak už jsem si říkala, že to zvláštní škola nebude.

Dali jsme skauta jako jeden zájmovej, tím že tam byl i ten Honza a ona byla udělaná

pro ten krutej život, jí se líbily tábory, spát pod širákem, makat, práce jí nevadila a

zařadila se. To, že by měla být nějaká střední škola, to mě vůbec nenapadlo. 

Autor: Má Deniska kontakt s biologickou rodinou?

Pěstounka IV: Báli jsme se taky tý pravý rodiny, u soudy jsem viděla tu mámu, to jsem



si říkala, že to je takovej sociál, že snad nic nehrozí, ale hrozilo. První kontakt jsem se

bála, to bylo když jsme po deseti letech jeli poprvý k moři, to jsem jela já s Deniskou a

s kámoškou a manžel je s Mirkem, jinak se to udělat nedá. My jsme museli vyřídit pas

a to musí matka, jinak se to nedá. Já jsem nešla přes mámu, ale oficiálně přes sociálku,

taky to postavení má nějakou váhu, to prošlo, takže to má Denisa stvrzený. A potom asi

před  dvěma rokama médium Facebook,  Honza  měl  facebook  a  Denisa  začínal.  A

protože to její jméno je tak neobvyklý, tak si ji našla ta starší ségra, která už vypadla z

děcáku, už měla dávno mimino, protože se hned vrátila k mámě a našel si ji nějakej

mamlas, takže bylo zaděláno na dalšího adepta. Všichni žijou v baráku, odkud Denisku

odebrali,  protože byla zanedbaná. Všichni  tam žijou z babiččinýho důchodu, máma

nemaká, táta je gambler, buď je zavřenej nebo ho někde hledaj a náhle „Jak se máš?,

Jak se ti líbí v tý rodině?“. Když to pak vyšlo ven, tak říkala, že jako ona nepsala nic a

že se s nima nechce stýkat. Matka jí poslala na Vánoce pohled. Ještě má mladší ségru a

ta jí poslala na Vánoce dopis, jaký měla Vánoce a že je ve čtvrtý třídě, ale že by měla

být v pátý, protože chodí do zvláštní školy. A to Vám Denisu sebralo, že prostě mi to

dala přečíst a říkala, že s nima nechce mít nic společnýho. A skončilo to. Někdy si z

toho děláme srandu, my máme takovej kamennej humor, jinak bysme se z toho života

zbláznili. Takže ona ví, že žije s cvokama. Takhle to funguje. Ona moooc dobře ví, že

taky chtěla taneční a stojí to spoustu peněz a taky to skloubit s tím postiženým Mirkem,

někdo u něj musí být, navíc je agresivní. Tancování se jí strašně líbilo.

Autor: A kdybychom se teda vrátili k době, kdy jste se rozmýšleli, že byste šli do

pěstounské péče, jak dlouho to trvalo než jste Denisku dostali?

Pěstounka IV: Docela to šlo rychle, trvalo to asi rok.

Autor: A m ěnila se Vaše motivace, že jste si třeba řekli, že to nezvládnete?

Pěstounka IV: Báli jsme se, že je tak stará. Ta vize, že máte předškolní, ideál holčička

černovlasá, okatá, viděla jsem v tom sebe, je to tak a že to bude dítě, který bude ve

školce. Furt jsem to srovnávala s Honzikem. A pak vám daj vopožděný dítě, sedmiletý.

Já jsem se rozhodla, ale nemůžu říct, že bych byla na sto procent si jistá, že bych byla

ulítlá, to sem nebyla, ale teď vidím, že to byla výhra. Ta Deniska je bezproblémová.

Dřív byla taková tajnůstkářka, dřív jsme si říkali, že ty holky jsou spíš k mámě, ale ona

měla notýsky a tam si psala různý věci, třeba že má novou rodinu a moc se jí tady líbí,

ale vzpomínky na tu minulou rodinu nebyly. Teď se to v tý pubertě změnilo a Denisa i

teď řekne rovnou, co se děje. Ona ví, že spoustu věcí po čase může prasknout. Vždycky

jsme říkali, přiznání, i když je to  hrozný, tak se to dá řešit. Každej problém se dá řešit,

když to není náš Mirek.



Autor: Ur čitě jí to hodně dalo, že má takhle postiženýho bratra.

Pěstounka IV: Určitě a i s partnerama tohle bude muset vždycky řešit. Ten chlap bude

muset přijmout, jaký jsme.

Autor: A dala by se přirovnat ta doba čekání na dítě k těhotenství nebo je to něco

jinýho?

Pěstounka IV:  Vůbec se to  nedá přirovnat.  A ne moje  těhotenství,  naši  kluci  jsou

vymodlený.  Mirka jsme měli  po osmi letech od svatby.  Kdyby se nenarodil  takhle

postiženej, žili  bychom normálním konzumním životem. Dlouho jsme byli  bez dětí,

nikdo nevěděl proč.

Autor: A v tý dob ě Vás nenapadla náhradní rodinná péče?

Pěstounka IV:  To hned neřešíte.  Byla jiná doba,  byl  komunismus a to nešlo.  To i

gynekolog mi řekl, ať si zaběhnu někam jinam. Jezdili jsme sedm let na Karlák a tam

pátrali, co je špatně. Manžel musel na nějakou operaci a navíc jak chcete ty děti a máte

ten styk, tak jsem si udělala alergii na sperma manžela. Ale najednou to šlo normálně.

Nás pak vůbec nenapadlo pořídit si další dítě, protože Mirek byl do dvou let ležák,

říkali, že nebude chodit, že nebude nic. On měl spoustu operací mozkovejch a pořád

jsme čekali  až  bude  schopnej  sedět  sám na  nočníku  a  postavit  se  na nohy.  Když

naskočila  ta  tělesná  schránka,  ale  nenaskočila  ta  psychická,  tak  jsme ještě  čekali.

Honzík  se taky nedařil,  až  asi  po roce.  Takže mají  mezi  sebou pět  let.  A když se

zadařilo, tak genetika, antropologie, plodová voda, rodila jsem v Praze, nic jsme už

nechtěli  podcenit a narodil se slon 4,3 kg, chodili  se na mě dívat. Ještě Vám řeknu

soukromou věc, my celej život jsme se snažili o děti a po Honzíkovi jsem najednou

byla hned těhotná, měla jsem angínu jako prase, horečky a teď  co.  Postižený dítě,

mimino tříletý. Ale ta angína byla tak těžká, že mi doktorka i gynekolog řekli, že to dítě

musí pryč. Takže když to nechcete, tak najednou jste těhotná a ještě do toho přijde ta

nemoc, ale ten osud je, že Denisa je narozená v roce 97, kdy já jsem to mimino dala

pryč. Takže vyzkoušela jsem si hodně. Hodně mám vybráno.

Autor: A bylo n ěco, co Vás zklamalo během toho čekání na Denisku?

Pěstounka IV: Asi ne. Připadal mi teda strašnej ten dotazník, to je sedm set otázek a to

jsme  věděli,  že  přijde.  Ještě  jsme  museli  namalovat  strom,  rodinu.  To  byly  tak

kreténský otázky typu,  myslí  si  o vás někdo v práci,  že jste taková nebo maková,

podobný otázky. Spoustu lidí to i odradilo.

Autor: A po tý době, kdy už jste měli Denisu, zklamalo Vás něco?

Pěstounka IV: Akorát to jaká byla. Měla jsem jinou vizi.

Autor: Takže ta očekávání s realitou se lišily?



Pěstounka IV: Ano, ano ty se lišily. To bylo strašný. A vždycky Vám to sebere čas a

musíte odkrýt soukromí, musíte mluvit před veřejností. Teď už mi je to šumák, říkám

si, že to dítě si vychovávám sama a každej si může myslet, co chce.

Autor: A bylo n ěco, co Vám naopak udělalo radost?

Pěstounka IV: Ty úspěchy. Taky ta rodina, jak funguje, to je důležitý.

Autor: A v tý dob ě před pěstounskou péči?

Pěstounka IV: To těšení bylo hrozně hezký, já jsem čekala takovou dobu a pořád jsem

si říkala, jak to asi bude. Ta doba se Vám zdá nekonečná.

Autor: A je n ěco co Vás překvapivě obohatilo díky pěstounství?

Pěstounka IV: To jsou všechny ty zkušenosti určitě, taky jiný pohlaví, s holkou to je

úplně něco jinýho než s klukama, taky že byla zdravá. Já jsem nechtěla vůbec žádný

postižení.

Autor: A poslední otázka, budoucnost za pět let?

Pěstounka IV: Přežít. Kéž by si Deniska dodělala špéru, rytectví, VOŠku, aby se někam

podívala, je na to umění, zážitky,  aby žila tím plným životem, co já nemůžu. Já jí

nebráním,  co  se  týká  kultury,  knížek,  to  jim  dám.  Mirek  byl  o  prázdninách  v

Kosmonosích, doktoři  nám říkali,  ať  jedeme na dovolenou. Ze začátku jsme vůbec

nefungovali, protože máte u sebe dvacetpět let člověka, kterej je na vás úplně závislej a

najednou to nejde, ale nakonec po třech dnech jsme vyrazili. Jeli jsme do jižních Čech.

Autor: A t řeba z tý rodiny pozorujete z ní něco?

Pěstounka IV: Tu podobu, když jsem viděla tu mámu. Ta máma u toho soudu usnula,

soudkyně  ji  musela  napomenout.  Byla  to  katastrofa.  Nevyhledávám  to  na  ní,

nezabývám se tím. Přišel primitiv, snažili jsme se z ní vymáčknout, co se dalo. Ona o

všem věděla, takže si už teď uvědomuje, že takovej život by tam neměla. Ten příklad

vidí.



Příloha č.5: Písemný souhlas se záznamem rozhovoru

Souhlasím s realizací rozhovoru pro účel diplomové práce s názvem Psychologické

těhotenství náhradních rodičů autorky Anety Svobodové.

Autorka se zavazuje, že bude s rozhovorem nakládáno anonymně.

Dne:

Podpis respondenta:

Podpis autorky:


