
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

F I LO Z O FI CK Á  FA K U LTA

K ATE D R A PS Y C H OL OG I E

DI PL O MO V Á  P RÁ C E

Aneta Svobodová

Psychologické těhotenství náhradních rodičů

Psychological pregnancy of foster parents

2014                                       Vedoucí práce Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

1



Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala zejména mým rodičům a mému manželovi za

to, že mě  po celou dobu mého studia podporovali,  vždy ve mně  věřili  a dali  mi tuto

příležitost.

Děkuji vedoucí práce Prof. PhDr. Lence Šulové, CSc. za odborné rady,  inspirující

připomínky a laskavý přístup. Zejména ji však chci poděkovat za její výborné přednášky

během studia,  které ve mně  probudily zájem o témata jako je rodičovství  a náhradní

rodinná péče.

Děkuji také svým respondentům za jejich čas, otevřenost a ochotu pustit mě do svého

soukromí.

2



Prohlášení

„Prohlašuji,  že  jsem  diplomovou  práci  vypracovala  samostatně,  že  jsem  řádně

citovala všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.“

V Praze, dne 16.4.2014                                                       Aneta Svobodová

3



Abstrakt

Diplomová práce se zabývala psychologickým těhotenstvím náhradních rodičů. Cílem

diplomové práce bylo zmapovat motivaci, očekávání a prožívání budoucích náhradních

rodičů. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti, a to oblast teoretická a empirická. Teoretická

část  práce podává přehled poznatků  z  oblasti  rodičovství,  náhradní  rodinné péče a  z

oblasti  prožívání  fyziologického  těhotenství  budoucími  rodiči  a  prožívání  očekávání

příchodu dítěte budoucími náhradními rodiči. Empirická část se zaměřila prostřednictvím

kvalitativního výzkumu, metodou polostrukturovaného rozhovoru na motivaci a prožívání

žadatelů o pěstounskou péči, zmapovala jejich představy, očekávání a zásadní prožitky v

období očekávání příchodu dítěte do rodiny. Práce přináší návrhy pro podporu žadatelů o

pěstounskou péči v období očekávání na příchod dítěte do rodiny. Výsledky empirické

části by mohli využít odborníci, kteří se zabývají realizací odborných příprav pro žadatele

o náhradní rodinnou péči.

Klí čová slova

těhotenství,  rodičovství,  dítě,  náhradní  rodinná  péče,  pěstounská  péče,  adopce,

psychologické rodičovství, motivace, prožívání, identita, očekávání, odborná příprava
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Abstract

The diploma thesis is concerned about the theme of psychological pregnancy of foster

parents.  The main focus of diploma thesis was map the motivation,  expectations and

experiences of future foster parents. The diploma thesis was divided to two main parts,

theoretic  part  and practical  part.  The theoretic  part  reported summary of  information

about parenthood, alternative family care, experiences of pregnancy and experiences of

expectation a child future foster parents. Practical part was concentrared on motivation

and expectations of applicants foster parents. Qualitative research, method of interview

was used. The results of  diploma thesis could use experts of  alternative family care,

whoes are interested to specialized training for future foster parents.

Key words

pregnancy,  parenthood,  child,  alternative  family  care,  foster  care,  adoption,

psychological parenthood, motivation, experience, identity, expectation, training
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Úvod

Rodičovská role je důležitou součástí identity dospělého člověka, jedná se o roli, která

je sociálně vysoce ceněna. Ovšem ne všichni rodiče jsou schopni se o své děti starat a

vychovávat  je,  ať  už  z  jakýchkoliv  důvodů.  Tyto  děti  se  pak  obvykle  dostávají  do

dětských domovů a v lepším případě do některých z forem náhradní rodinné péče. Zde na

ně čekají budoucí náhradní rodiče. Právě schopnost postarat se o dítě cizí, je vlastní, jak

ženám, tak i mužům a je podstatou náhradní rodinné péče. 

Diplomová práce se věnuje především rodičovství a jeho různým formám, ať se již

jedná  o  rodičovství  biologické  či  o  náhradní  rodinnou  péči.  Hledá  psychologickou

podstatu rodičovství  a  její  souvislosti  s  náhradní  rodinnou péčí. Zmapovat,  jaké jsou

motivy,  očekávání  a  představy  žadatelů  o  náhradní  rodinnou  péči  a  jak  prožívají

očekávání přijetí dítěte do rodiny je cílem této diplomová práce.

Diplomová  práce  je  rozdělena  na  dvě  hlavní  části,  a  to  na  část  teoretickou  a

praktickou.  V  teoretické  části  se  nejprve  snažím  nastínit  problematiku  rodičovství,

zabývám  se  zásadními  motivy  k  rodičovství  a  vymezuji  rodičovství  biologické  a

psychologické, vzájemně je porovnávám. V další kapitole přecházím k tématu náhradní

rodinné péče, konkrétně  k její  stručné historii,  k jejím jednotlivým formám, uvádím i

motivaci k náhradní rodinné péči a vymezuji situaci dítěte v náhradní rodině. Závěrečná

kapitola  teoretické  části  pojednává  o  otázce  prožívání  fyziologického  těhotenství  z

pohledu biologických rodičů a o prožívání očekávání příchodu dítěte do rodiny z pohledu

náhradních  rodičů.  Snažím  se  popsat  charakteristiky  osobnosti  žadatele  o  náhradní

rodinnou péči, legislativní proces zprostředkování náhradní rodinné péče v souvislosti s

psychickým prožíváním žadatelů a nakonec zmiňuji náplň a průběh odborných příprav

pro žadatele o náhradní rodinnou péči.

V teoretické části práce se opírám o literaturu tuzemskou a zahraniční, stejně tak jsem

využila odborné časopisy, vědecké práce a zdroje v internetových databázích. V oblasti

náhradní rodinné péče navazuji zejména na tradici Matějčka (1994, 2002) a jeho společné

dílo s Dytrychem (1999) a Langmeierem (1986, 2011).

Cílem  empirické  části  bylo  zmapovat  žadatelovo  období  před  přijetím  dítěte  do

pěstounské péče z hlediska jeho motivace, prvotních impulsů, očekávání, prožívání a jeho

představ  o  budoucnosti.  Využila  jsem  kvalitativního  výzkumu,  metody

polostrukturovaného rozhovoru.
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Toto téma jsem si vybrala na základě vlastních zkušeností s pěstounskými dětmi a

jejich rodiči  prostřednictvím mé pracovní činnosti v rodinném centru, které se zabývá

problematikou  pěstounské  péče.  Jelikož  sama  nejsem  rodičem  a  pouze  si  můžu

představovat,  co  všechno  v  sobě  rodičovská  role  ukrývá,  je  pro  mě  setkávání  s

pěstounskými rodiči obohacující zkušeností. Samotné těhotenství, zrod nového života, to

mě  vždy fascinovalo. Ovšem otázka psychologického rodičovství se pro mě, jako pro

studentku psychologie, stala něčím opravdu lákavým. Proto jsem se rozhodla zmapovat

prožívání očekávání příchodu dítěte u náhradních rodičů v mé diplomové práci.
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                  1  Rodičovství

„Kojit a krmit dítě je možno bez lásky – avšak dávat mu pocit jistoty a bezpečí, to bez

lásky dobře nejde!“

(Dytrych, Matějček, 1999, s.66)

Rodičovská role je důležitou součástí identity dospělého člověka. Má významný vliv

na  jeho osobnost, na jeho uvažování a emoční prožívání, na jeho další sociální  role, ale

také na mezilidské vztahy. Co se týká postoje společnosti k rodičovství, je na jedné straně

vnímáno  jako  něco  samozřejmého  a  očekávaného,  v  některých  případech  jako  něco

žádoucího či dokonce vyžadovaného. Zároveň však sociální okolí očekává přijetí osobní

zodpovědnosti  a  emoční  zainteresovanost  na  dítěti.  Obecně  je  ale  rodičovská  role,

zejména mateřská, sociálně vysoce ceněna (Vágnerová, 2000).

                   1.1 Motivace k rodičovství

Co je  tou  hnací  silou,  která  jedince  motivuje  k  tomu,  stát  se  rodičem?  Co  dítě

dospělému jedinci přináší, jaké jeho potřeby uspokojuje? Pohledy autorů jsou různé, např.

Pohlman se zabývá rodičovstvím v souvislosti s instinkty. Touha mít děti  je podle této

představy prostě dána přírodní zákonitostí působící v člověku, tak jako v jiných živých

tvorech  na  zemi.  Bezdětnost  je  podle  něj  něčím  nepřirozeným  a  nepřírodním.

Dále se zabývá rodičovstvím ve vztahu k motivaci  psychologické a společenské, kdy

rodičovství vnímá jako věc společenské prestiže. To znamená, že tím, že máme děti, se

vyrovnáváme svým rodičům a i  všem ostatním lidem, kteří  mají  také děti  (Pohlman,

1969). 

Pokud  se  na  motivaci  k  rodičovství  podíváme  jako  na  prostředek  k  uspokojení

určitých psychologických potřeb, lze uvést pohled Matějčka a Langmeiera (1986), kteří

tvrdí, že mít dítě znamená posílení rodinného společenství, je zdrojem potěšení, radosti a

smysluplnosti vlastního života. Dítěti můžeme věnovat svou lásku, svoje snažení i naděje.

Dítě  může  být  prostředkem  k  osvobození  a  úniku  z  vlastní  rodiny  nebo  i  skrytým

nástrojem  pomsty  vůči  vlastním  rodičům  za  příliš  subjektivně  vnímanou  přísnou  či

omezující výchovu.

Erikson hovoří v souvislosti s touhou mít děti o potřebě naplnění pocitu generativity
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proti pocitům stagnace a osobního ochuzení. Tuto potřebu zahrnuje do střední dospělosti

jedince. Ovšem i lidé, kteří děti  nemají, mohou tyto pocity generativity uspokojit skrz

např. kreativitu či produktivitu. Pouhý fakt, že člověk má děti, ale neznamená, že dosáhl

či  uspokojuje  svůj  pocit  generativity.  Někteří  mladí  rodiče  mohou  trpět  opožděnou

schopností rozvinout toto stadium. Důvody můžeme hledat v dojmech z raného dětství, v

přílišné sebelásce, která byla založena na nadměrně  úzkostlivě  vybudované osobnosti,

ovšem také v nedostatku víry v lidský rod (Erikson, 2002).

Zajímavý je také pohled Vágnerové (2000), která rozlišuje vnější a vnitřní stimulaci

rodičovství. Mezi vnější stimuly k rodičovství řadí početí dítěte jako sociální normu, kdy

společnost svým očekáváním a tlakem udává, kdy je vhodné vstoupit do manželství a kdy

počít dítě. Na druhou stranu roste tolerance k tendenci odkládat manželství a stejně tak i

rodičovství. V souvislosti se zakládáním rodičovstvím je také důležitá vlastní zkušenost z

dětství.  Model  vlastních rodičů  může působit  jako pozitivní  vzor rodičovství.  Naopak

negativní  vzor  může stimulovat  odlišné postoje k  rodičovství.  Nakonec mohou mít  i

korektivní funkci.

Současný trend odkládání rodičovství lze tedy vysvětlit  i  prostřednictvím postupné

změny vnější  stimulace k rodičovství,  kdy společnost  toleruje odkládání  rodičovství  i

nesezdané partnerské svazky s dítětem.

Vzhledem k uvedeným názorům na motivaci k rodičovství, lze popsat pět základních

rodičovských potřeb, které vycházejí z vnitřní stimulace stát se rodičem (Matějček, 1994;

Vágnerová, 2000; Matějček, Benešová et kol., 2002), a to:

• potřeba specifických, jiným způsobem nezajistitelných podnětů

• potřeba smysluplného světa prostřednictvím zcela nových zkušeností

• potřeba životní jistoty prostřednictvím citového zajištění tím, že na sebe budou

lidé vzájemně myslet a nebudou osamělí

• potřeba kladné identity, protože rodičovství má značnou společenskou hodnotu

• potřeba  otevřené budoucnosti,  protože člověk  předal  svůj  genetický  vklad a

výchovnou tvořivost dál a ony jej přežívají

Ovšem ne vždy bylo takto na motivaci k rodičovství nahlíženo, dříve byly děti více

vnímány jako ty, které se postarají a zajistí rodiče v jejich stáří. V určitých rozvojových

zemích je tato motivace stále dost silná. S rozvojem  zachycen vývoj ukazující společnou
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tendenci  zemí  hospodářsky  vyspělých  a  zemí  rozvojových,  zdůrazňovat  hlediska

psychologická před hospodářskými. V současné době je kladen větší důraz při výchově

dětí na rozvíjení vzájemných vztahů a citového života dítěte. Celosvětový vývoj jde tedy

směrem  psychologizace  a  emocionalizace  rodinných  vztahů  (Matějček,  Langmeier,

1986).

Abychom se mohli zaměřit  na citové vztahy v rodině a neupřednostňovat dítě jako

zajištění  pro  vlastní  stáří,  je  potřebná  určitá  míra  ekonomické  úrovně.  Dítě  nesmí

představovat  ekonomickou  zátěž  pro  přežití  rodiny.  Teprve  tehdy  se  mohou  rodiče

oprostit od biologicky podmíněných a instinktivních forem chování a přejít k zájmu o

blaho dítěte a celého rodinného systému.

Stejně jako se v čase mění motivace k rodičovství, mění se také pohled na rodinu a

její fungování. Příčin je celá řada. Zejména pak šíření západní kultury, centralizace vládní

moci  v  oblastech,  které  se dříve  skládaly z  autonomních jednotek a  dále  snaha vlád

změnit tradiční způsoby chování. Giddens (1999) uvádí nejvýznamnější trendy, ke kterým

dochází v rodinách ve světě:

• pokles významu rozšířených rodin a jiných příbuzenských skupin

• všeobecná tendence ke svobodné volbě manželského partnera

• více se uznává právo žen na rozhodování, jak ve věci samotného sňatku, tak v

rozhodnutí o narození dítěte a dalších rodinných záležitostech

• ubývá příbuzenských sňatků

• ve společnostech, které byly tradičně velmi restriktivní, se prosazuje větší míra

sexuální svobody

• všeobecně se rozšiřují také práva dítěte

K tomuto  výčtu  je  nutné poznamenat,  že  ve  většině  kultur  je  stále  ještě  normou

rozšířená rodina a přetrvávající tradiční formy rodinného života. Ke zmíněným trendům

také dochází na různých místech různou rychlostí.

Ovšem základní funkcí rodiny zůstává funkce reprodukční. I přesto, že porodnost se

snižuje, přibývá mladých lidí, kteří nechtějí děti a přibývá také žen, které chápou dítě jako

zátěž  v jejich  kariéře.  Navíc  roste  počet  párů,  kde  u  jednoho  z partnerů  je  snížena

plodnost. 

Mezi další významné funkce rodiny patří materiální či ekonomická funkce, výchovná

či socializační funkce a emocionální funkce (Šulová, Fait, Weiss, 2011).
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            1.2 Rodičovství psychologické a biologické 

„Je to vaše skutečná dcera?“ zeptali se mě.

„Skutečná?“ odpověděla jsem.

„Co tím myslíte – skutečná?

Pravda je to dítě, které se nenarodilo z mého těla,

ale narodilo se v mém srdci... v mé duši.

Ano, je to má skutečná dcera.“ - adoptivní matka

(Schoolerová, s. 10, 2002)

Lidský život se neodehrává pouze na poli pudů a instinktů, ačkoli jsou důležité pro

přežití člověka a celkově tedy i lidského druhu. Jak ale víme, pudy a instinkty mohou

selhávat, a to jak u zvířat, tak i u lidí. Může se stát, že zvířecí matka opustí své mládě,

stejně  jako  žena  opustí  své  dítě.  Na  druhé  straně  jsou  ale  i  případy,  kdy  je  řada

živočišných druhů schopná postarat se o cizí mládě a stejně tak i lidé se dokáží postarat o

dítě, které se jim nenarodilo, které však přijímají za své a dávají mu svou lásku a péči.

Někteří badatelé se ztotožňují s názorem existence rodičovského pudu, který rodiče

pudí k  péči a ochraně svého dítěte, avšak vedle rodičovského pudu můžeme také hovořit

o tzv. psychologickém rodičovství, které je dokládáno adopcí dětí nebo svěřováním dětí

do  pěstounské  péče.  A naopak  existuje  mnoho  případů,  kdy  rodiče  své  vlastní  dítě

zanedbávají, opouští. Právě zde můžeme hovořit pouze o biologickém rodičovství. 

Vedle rodičovství biologického tedy nacházíme další důležitou složku rodičovství, a

to rodičovství psychologické. Vždy když člověk s láskou pečuje o dítě, které nezplodil,

kdy  není  jeho  biologickým  rodičem,  lze  hovořit  o  psychologickém  rodičovství.

Psychologické rodičovství můžeme tedy nalézt u dětí adoptovaných, u dětí v pěstounské

péči i u dětí nevlastních.

Rodičovství biologické a zároveň i psychologické pak nacházíme ve všech rodinách,

kde rodiče jsou biologickými rodiči dítěte a své dítě přijímají a s láskou o ně pečují.

 K vytvoření  psychologického rodičovství  jsou  velmi  důležité  rodičovské postoje,

které se v našem životě vytvářejí velmi brzy, aniž si to uvědomujeme.  Vytvářejí se celým

předchozím životem, od časného dětství až do dospělosti. Právě zkušenosti s vlastními

rodiči, s otcovskou a mateřskou rolí, seznámením s rodiči svých přátel, vlastní sexualitou,

mužskou a ženskou rolí ve světě, to vše nám pomáhá utvářet si vlastní rodičovské postoje,
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které poté uplatňujeme k vlastním dětem (Dytrych, Matějček, 1999; Matějček, 1999).

„Rodičovství biologické a psychologické existují tedy vedle sebe a spolu, jedno však

není druhému nutnou podmínkou…Lze pokládat za prokázané, že dítě  samo za rodiče

přijímá  toho,  kdo  se  k němu mateřsky a  otcovsky  chová,  a  nikoliv  toho,  kdo  se  tak

nechová a své rodičovství prokazuje pouze úředním potvrzením rodičovství biologického“

(Matějček, s. 61, 1999; Matějček, 1994).

Ve vnitřním přijetí  dítěte  je  zřejmě  psychologická podstata  rodičovství.  Podstatou

tohoto specifického vztahu, který se vytváří mezi dítětem a jeho dospělými není pouze to,

že dítě někdo krmí a stará se o něj, ale zejména to, že mu rodiče poskytují oporu a jistotu

při  poznávání neznámého. Díky rodičům se pro dítě „nebezpečné“ mění v bezpečné a

nejistota v jistotu.

Matějček a Langmeier (1989) uvádí poznatky získané z indického národu Toda. Zde

biologické otcovství nemá význam, naopak je nahrazeno psychosociálním rodičovstvím,

avšak i celá rodina se chová k dítěti vřele a láskyplně. Zde je ukázána jistá nezávislost

psychologického  postoje  na  akt  plození  a  převažuje  psychologické  nad  biologickým

během vzniku rodičovských vztahů. Je důležité také uvést, že se nejedná pouze o tento

národ, kdy je psychologické rodičovství nad biologickým. 

Naopak naše kultura nám říká přesně, kdo je otec a kdo je matka, a má k tomu také

jasná  vysvětlení,  které  se  dají  ověřit.  Šanderová  (s.35,  2011)  upozorňuje  na kulturní

konstruovanost  této představy:  „Biologická příbuzenská pouta vnímáme jako základní

referenční bod pro určení své identity, který je nezpochybnitelný, protože je zkrátka daný

a zcela přirozený.“

Právě tento pohled na biologické rodičovství, který je silně ovlivněný naší kulturou,

může vytvářet předsudky vůči náhradní rodinné péči či nevlastním rodičům. Z existence

psychologického  rodičovství  ovšem  vyplývá,  že  děti  musí  být  svými  rodiči  vnitřně

psychicky přijaté a není důležité, zda se jedná o děti vlastní nebo děti nevlastní. A to je ta

nejtěžší zkouška, přijmout dítě a zároveň i sebe v nové sociální roli, která obvykle bývá

doživotní. Tato role je rolí rodiče.

Z  pohledu  biologického  a  psychologického  rodičovství  je  zajímavý  výzkum
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Sobotkové  (2003),  který  probíhal  v  letech  1999-2001 a  kterého  se  zúčastnilo  50

pěstounských rodin. Z tohoto celkového počtu uvedlo 35 pěstounských párů, že považují

biologické a psychologické rodičovství  za rovnocenné.  Zároveň  však  některé páry (8

párů)  dodávají,  že  psychologické  rodičovství  je  náročnější,  odpovědnější  a  těžší.  Je

důležité se k němu probojovat, zvláště pak tehdy, pokud přijímáte dítě starší. Toto uvádějí

páry, které mají i své vlastní děti, mohou tedy biologické a psychologické rodičovství

porovnat.  Tyto  rodiny  dále  uvádějí,  že  je  velmi  těžké,  vyvážit  výchovné  přístupy

k vlastním a přijatým dětem. Ve fungujících rodinách jsou normy na přijaté děti obvykle

měkčí. Jinak je to v rodinách problémových s ambivalentním vztahem k dítěti, zde jsou

normy spíše tvrdší.

Nerovnocenný  vztah  mezi  biologickým  a  psychologickým  rodičovstvím  uvádějí

rodiny,  které  Sobotková (2003) označuje  jako problémové.  Tyto rodiny vyzdvihovaly

biologické rodičovství před psychologickým.

Právě  psychologické rodičovství,  které  je  základem pro  adopci  nebo pěstounskou

péči, musí mít zachovány určité předpoklady, aby rodina optimálně fungovala. Sobotková

(2003) vyvozuje na základě svého výzkumu tyto předpoklady a váže je  k pěstounským

rodinám:

• silný a stabilní citový vztah mezi manželi (láska)

• odpovídající motivace („pěstounská“ x „adoptivní“)

• určitá osobnostní struktura pěstounů

• pracovitost, neboť rodinná pohoda je podložena značným úsilím

• schopnost aktivizovat a přijímat podporu a pomoc od rodiny a přátel

• duchovní zralost, vnitřní vyjasnění smyslu života, event. víra v Boha

Z výše uvedeného lze tedy vyvodit, že lidé, kteří žádají o náhradní rodinnou péči,

zejména  pak  o  pěstounskou  péči  a  adopci,  by  neměli  upřednostňovat  biologické

rodičovství nad psychologické. Měli by je přinejmenším vnímat jako rovnocenné. Právě

tento postoj lze považovat za  jedno z kritérií pro vytvoření podporujícího, fungujícího

vztahu mezi náhradním rodičem a dítětem.
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2  Náhradní rodinná péče

„Ti, kteří při tobě stáli vždycky, když jsi potřeboval pomoci, útěchu a lásku,

kteří tě vedli v době, kdys rostl, jsou tvoji rodiče.

Neboť člověk je jediným tvorem na tomto světě,

kde duch ovládl hmotu a vtiskl jí svou vlastní podobu.

Co je to vlastní dítě?

Každé dítě, které člověk vychoval, je vlastní dítě.

Nevlastní dítě?

Neznám.“

(Vodák, s. 6, 1968)

Schopnost postarat se o vlastní dítě, ale také o dítě cizí, je vlastní, jak ženám, tak i

mužům. Právě tato schopnost je důležitá pro vznik a rozvoj náhradní rodinné péče. 

„V České republice žije, podobně jako v jiných evropských zemích, 1 % dětí (kolem

20 000), které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Pouze 2 % z této skupiny jsou

úplní sirotci, kdežto 98 % jich tedy svou vlastní rodinu má, ale ta se o ně z nejrůznějších

důvodů nemůže, nechce nebo neumí starat.“ (Matějček a kol., s. 31, 1999)

Úkolem společnosti je se o takovéto děti postarat a spoluúčastnit se na tom, aby se jim

dostalo takové výchovy, která zajistí, aby z nich vyrostli lidé, kteří jsou pro společnost

přínosem a nikoliv přítěží.

                    2.1 Historie náhradní rodinné péče

Obecně známé je, že ve starověkých státech mnohdy docházelo k usmrcování právě

narozených dětí, ať již z motivů sociokulturních či psychosociálních. Děti byly zabíjeny

ze msty, ze strachu o mocenské postavení, z obav degradace vlastní identity před danou

společností. Často také záleželo na pohlaví, děvčata se nezřídka stávaly oběťmi regulace
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porodnosti. O osudu novorozeného dítěte obvykle rozhodoval otec. Ve starém Římě bylo

dítě položeno k otcovým nohám, pokud dítě zvedl a dal jej do náruče matky, dítě bylo

přijato  do  rodiny.  Ve  staré  Spartě  byli  novorozenci  předkládáni  radě  starších.  Rada

rozhodla, zda dítě bude usmrceno či bude život zachován.

V Chammurapiho zákoníku neboli babylonském zákoníku, který byl vydaný kolem

roku 1800 př.n.l. králem Chamurapimm, byl zachován trest za usmrcení potomka. Ten

kdo dítě zabil, jej musel po tři dny a noci chovat ve své náruči, přičemž nad výkonem

tohoto trestu dohlížel pověřený strážce. Stejně tak v Thébách bylo zakázáno dítě usmrtit.

Pokud otec rozhodl o tom, že dítě nepřijme, musel to oznámit úřadům. Úřady pak dítě

nabízeli těm, kteří ho byli schopni levně odkoupit (Gabriel, Novák, 2008).

Důležité je také zmínit instituci tzv. kojných, které Matějček a kol. (1999) přirovnává

k dnešním pěstounům.  Tyto  kojné,  chůvy  a  opatrovnice  se objevují  již  ve  starověku

v řeckých městských státech a stejně  tak ve starověkém Římě.  Ve středověku kojné a

chůvy patřily mezi služebnictvo. Nebylo výjimkou, že bylo dítě na dva roky svěřeno do

péče najaté kojné a poté zpět navráceno.  „Pověra, že dítě s mlékem kojné přijímá i její

povahu, může tedy mít i racionální podklad: V chování lidí takto v dětství odchovaných se

nápadně často projevily následky deprivace, frustrace a psychických traumat – a jejich

okolí pro to našlo jednoduché, přímočaré vysvětlení“ (Matějček a kol., 1999, s. 26).

S rozvojem křesťanství a šířením jeho zásad se také začal měnit přístup k nechtěným,

opuštěným dětem.  Už v  9.  století  církevní  hodnostáři  vybízeli  kněze  z  Rouenu,  aby

hovořili při kázáních o osudu nechtěných a opuštěných dětí a současně vybízeli matky,

aby takovéto děti přinesly do kostela, kde byly zřízeny pro tento účel mramorové mísy,

kam se děti měly odkládat. Stejně tak dnes se setkáváme s tzv. baby boxy, kam může

matka odložit anonymně své dítě. Cílem této možnosti, ať už dnes nebo stejně tak před

více  než  tisící  lety,  je  vytvořit  matkám  ojedinělou  variantu,  jak  naložit  se  svým

narozeným dítěte, ať už se o něho nechtějí nebo nemohou postarat, z jakéhokoliv důvodu.

Avšak,  jak  upozorňuje  Vodák  (1968),  ve  středověku  upadl  akt  adopce  téměř  do

zapomenutí. Lidé se pod vlivem křesťanství ujímali opuštěných dětí, avšak neošetřoval to

žádný řád ani zákon. Děti také nenabývaly žádných práv a stejně tak neměly povinnosti k

rodině, v které byly vychovávány. Křesťanství zdůrazňovalo nedotknutelnost a pevnost

manželského  stavu.  Mimomanželské  děti  byly  tedy  často  považovány  za  nečisté  a

nemohly  se  srovnávat  s  dětmi  manželskými,  proto  také  byly  často  vyvrženy  ze

společnosti.
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 První nalezinec byl založen roku 787 v Miláně (Radvanová, Koluchová, Dunovský,

1980).  Následovaly  nalezince  v Miláně  (785),  Montpellier  (1070),  Florencii  (1317),

Benátkách  (1338),  Paříži  (1362),  Ulmu  (1368)  a  v Toledu  (1480).  Podmínky,  které

existovaly v nalezincích pro opuštěné a nechtěné děti byly takové, že v některých z nich

byla  uváděna  stoprocentní  úmrtnost.  Z  dlouhodobého hlediska se jednalo  o  úmrtnost

kolem 70%.  Důvodů  bylo  hned několik  např.  důsledky nemocí,  nedostatečná výživa,

hygiena, ale zejména psychické strádání dětí (Matějček a kol., 1999). Tyto děti se často

stávaly lacinou pracovní sílou, měly nejnižší společenský status a rekrutovaly se z nich

žebrácké i zločinecké party.

Obecnou potřebou se stávají  nalezince v době  osvícenství a následujících stoletích.

První nalezinec ve Vídni je zakládán v roce 1784 pod záštitou císaře Josefa II.  V roce

1789  se  objevuje  první  pražský  nalezinec.  V této  době  se  Evropou  šíří  myšlenky

Rousseauovy  a  Pestalozziho,  které  jsou  využívány  při  organizaci  nových  sirotčinců.

Sirotčince  představují  pokročilejší  formu  ústavní  péče  o  dítě  než  nalezince.  Zatímco

v nalezincích  jde  zejména  o  záchranu  života  dítěte,  v sirotčincích  se  stává  hlavním

tématem výchova dítěte. 

Zajímavou  z hlediska  rodiny  a  nalezených  dětí  se  stává  doba  preromantismu  a

romantismu.  Rodina je vnímána jako místo citové intimity a bezpečí,  ovšem básníky

přitahuje  tajemství  nemanželského  dítěte.  Také  se  ve  společnosti  začíná  objevovat

představa  o  zlých  macechách  a  otčímech.  Pomoc  opuštěným  dětem  je  stavěna  na

humanitních ideálech.

Lze říci, že otázka náhradní rodinné péče se dostává do popředí zájmu společnosti

vždy po velkých válkách. Jak po napoleonských, tak po první světové válce tomu nebylo

jinak.  Po  napoleonských  válkách  se  začínají  ve  výchově  prosazovat  disciplíny  jako

pedagogika, psychologie, dětské lékařství a začíná se klást větší důraz na blaho dítěte

(Matějček a kol., 1999).

Rozvoj náhradní rodinné péče na našem území

Historii  adopce  na  našem  území  vnímá  Matějček  a  kol.  (1999)  v souvislosti  se

zakládáním nalezinců. První nalezinec na našem území byl založen na počátku 16. století

Italy v Praze. Jednalo se o tzv. Vlašský špitál. V roce 1883 jich bylo v Čechách již 21, jak
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soukromých,  tak  veřejných.  To,  co  dnes  nazýváme  pěstounskou  péčí,  bylo  u  nás

umožněno  vládním dekretem z  18.září  1788.  V dekretu  je  uvedeno,  že  dítě  má  být

ponecháno matce tak dlouho, dokud pro něj nebude nalezena příležitost k umístění do

venkovské péče.

Zásady pro pěstouny byly v té době oficiálně shrnuty následovně, Gabriel, Novák (s.

14, 2008):

„Nalezinci vydávají se pěstounkám vdaným nebo ovdovělým do péče za plat každého

všedního dne v zemském nalezinci. Pěstounky dostavte se osobně od 8 do 9 hodiny ranní

do správní kanceláře nalezince opatřeny čistou a dostatečně velkou dětskou peřinkou a

vlněným šátkem.“

„P řevzaté dítě povinni jsou pěstounové ošetřovati s takovou oddaností, svědomitostí a

péčí jako by jich vlastním dítětem bylo.“

Vyžadováno bylo také osvědčení o způsobilosti, které muselo být ověřené obecním a

farním  úřadem  a  potvrzení  obvodním  nebo  obecním  lékařem.  Právě  lékař  měl

zkontrolovat  zdravotní  stav  ženy,  její  způsobilost  ke  kojení  a  stejně  tak  i  podmínky

bydlení. Dále se řešily finanční příjmy. Musel být doložen i jiný příjem než částka za péči

o nalezence. Odměna za péči byla vyplácena na základě potvrzení faráře o tom, že dítě

ještě žije. Výplatním místem se stal nalezinec.

V devatenáctém století se také začínají objevovat vědecké poznatky, které přispívají

mimo jiné k rozvoji náhradní rodinné péče. Jedná se například o poznání, že dítě není

zmenšeným  dospělým,  ale  má  své  specifické  požadavky  a  potřeby  pro  přirozený  a

správný vývoj. Stejně tak poznatek psychologů, že nedostatek individuální mateřské péče

vede víceméně k trvalému poškození duševního vývoje dítěte (Vodák, 1968).

Za  „první republiky“ se pěstounská péče dělila na čtyři následující typy (Matějček, s.

29, 1999):

• Pěstounská  péče  nalezenecká navazovala  na  pobyt  dítěte  v  nalezinci  či

sirotčinci. Dítě bylo svěřováno do pěstounské péče obvykle manželům, a to do určitého

věku. V pražském nalezinci do deseti let, později do šestnácti let, pak se dítě do ústavu

vracelo.

• Pěstounská péče řízená a kontrolovaná Okresními péčemi o mládež.  Zde již

sociální pracovníci vyhledávali vhodné pěstouny pro přijetí dětí. Pěstouni museli být
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mravně bezúhonní, v dobrém zdravotním i psychickém stavu, s trvalým zaměstnáním,

stálým bydlištěm a schopností zajistit dítěti řádnou výchovu.

• Pěstounská péče v tzv. koloniích znamenala, že byly zakládány rodinné kolonie

v  určité  obci,  sousedních  obcích  či  v  okrese,  kde  sociální  pracovníci  vyhledávali

vhodné rodiny a svěřovali jim děti  do pěstounské péče. V roce 1937 bylo takových

kolonií po republice již dvacetčtyři.

• Pěstounská péče na základě soukromé dohody mezi rodiči dítěte a pěstouny, bez

soudního jednání.

Po  druhé  světové  válce  je  u  nás  preferovaná  výchova  kolektivní  před  výchovou

rodinnou.  Obrat  nastává až  po zveřejnění  negativních zkušeností  s  ústavní  výchovou.

Nová perspektiva pro adopci a pěstounskou péči byla otevřena zákonem o rodině z roku

1963, která klade rodinnou výchovu do popředí mezi výchovnými institucemi. Do tohoto

roku u nás byly pouze dvě možnosti, buď adopce nebo ústavní umístění. Ovšem v té době

byla  dávána  přednost  kolektivní  výchově  od  nejčasnějšího  dětství.  Pozornost  byla

věnována budování kojeneckých ústavů  a  dětských domovů.  Zákon o rodině  postavil

rodinu opět na první místo mezi výchovnými institucemi (Langmeier, Matějček, 2011).

V současné době  existuje více forem náhradní rodinné péče. Zároveň vznikají, jak

státní, tak i nestátní instituce, které se na tuto problematiku zaměřují. Současným trendem

také je upřednostňovat zájmy dítěte, které je umisťováno do náhradní rodinné péče, před

zájmy osvojitelů, pěstounů, které ustupují do pozadí (Matějček, 1999).

Jiným typem náhradní rodinné péče, která začala vznikat v roce 1969, jsou tzv. SOS

vesničky. Vesničky přijímaly jednotlivé děti, ale také sourozenecké skupiny, o které se

starala  vychovatelka  –  matka,  která  musela  být  samostatná,  bezdětná.  Roli  mužské

autority zastával  vedoucí  vesničky,  kterým byl  muž.  Jednotlivé  domy,  v  kterých  děti

bydlely,  jim  dávali  pocit  zázemí,  jistoty,  bezpečí.  Vesnička  pak  vytvářela  určité

společenství v rámci obce.

SOS vesničky prorazily cestu individuální pěstounské péči a repertoár nabídky typů

náhradní  rodinné  péče  se  začal  rozšiřovat.  To  ovšem  mělo  také  značné  nároky  na

odbornost posuzovatelů, kteří umísťovali děti do rodin.
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Náhradní  rodinná  péče  na  Slovensku  a  její  základní  charakteristiky

v ostatních státech Evropy

V Evropě, zejména střední a východní došlo k řadě změn v sociální politice a v oblasti

sociální péče po roce 1989, kdy právě v těchto zemích docházelo k revolučním změnám,

pádu komunistického režimu a přeměně  politického zřízení na demokratické principy.

Země se začaly více orientovat na práva dítě, zejména díky postupné ratifikaci Úmluvy o

právech dítěte a díky postupné mezinárodní spolupráci.

Přestože  je nám Slovenská republika nejbližší a historii  rozvoje náhradní rodinné

péče jsme měli společnou, skladba pěstounské péče je zde jiná než v České republice. Od

rozdělení republiky v roce 1993 prošlo Slovensko významnou reformou celého systému.

Péče  o  ohrožené  rodiny  je  zastřešena  jedním  ministerstvem.  Základním  cílem  je

poskytnutí potřebné podpory rodinám tak, aby se mohly děti vracet do svých původních

rodin. Tento cíl je podpořen výzkumem organizací Úsmev jako dar, Institutem ochrany

práv  dítěte  a  rodiny a  Trnavské  univerzity  v  letech  2006-2010,  kdy  byl  analyzován

kontext odejmutí dítěte z biologické rodiny. Závěry byly takové, že nejčastějším důvodem

odebrání dítěte na straně rodičů bylo zanedbávání péče, ztráta bydlení, alkohol na straně

otce i matky, nezvládnutí zdravotního stavu dítěte a ztráta zaměstnání. Podstatnými rysy

těchto rodičů jsou tedy nedostatečně rozvinuté rodičovské kompetence, jejich limity, ne

však vysloveně sociální patologie v rodině (Dvořáková, 2013).

Dítě  je  možné  umístit  do  tzv.  profesionální  náhradní  výchovy.  Charakteristika

institutu profesionální pěstounské výchovy je následující: maximální počet dětí v jedné

rodinné jednotce je tři na jednoho pracovníka (výjimkou mohou být velké sourozenecké

skupiny); profesionální pečovatel(ka) je zaměstnancem dětského domova se stanovenou

pracovní  náplní,  za  svoji  práci  pobírá  plat  a  vede  inventuru  nákladů  na  dítě;  práce

profesionálního  rodiče je řízena a supervidována.  Profesionální  rodič  musí  dosáhnout

maturity a přípravou prochází  celý rodinný systém. Stejně  tak má profesionální  rodič

nárok na dovolenou, kdy v mezidobí se dítě vrací do ústavní péče. 

Péče poskytována profesionálními rodinami se tedy pohybuje na pomezí ústavní péče

a profesionálního pěstounství.  Jedná se o jednu z možných cest  transformace ústavní

výchovy.

Kovařík (Matějček a kol., 1999) srovnával zkušenosti se zahraničními institucemi z

Dánska, Nizozemska, Norska, Rakouska a Švédska a došel k následujícím závěrům:
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• Sociálněprávní ochrana dítěte je v kompetenci státních institucí. Ovšem sociální

služby jsou poskytovány širokou škálou státních, nestátních a církevních organizací.

• K umístění dítěte  do ústavu dochází  pouze za zcela specifických  podmínek.

Tedy krátkodobě při současné sanaci rodiny v krizi.

V Dánsku jako ve většině západních zemích je pěstounská péče primárně vnímána jako

krátkodobé řešení situace dítěte, které v současné době nemůže vyrůstat ve vlastní rodině,

se svými biologickými rodiči (Matějček a kol, 1999). 

Mezinárodní zkušenosti se musí ovšem vnímat v kontextu dané země, její kultury a tradic.

I tak se ale mohou stát zdrojem inspirace pro rozvoj specifických forem náhradní rodinné

péče u nás.

2.2 Formy náhradní rodinné péče a jejich psychologická specifika

Základní formy náhradní rodinné péče jsou osvojení a pěstounská péče. Dále sem

řadíme  opatrovnictví  a  poručenství.  Každá  z  forem  má  svá  specifika,  která  mohou

ovlivňovat přípravy,  očekávání a představy žadatelů o náhradní rodinnou péči.  Ovšem

jedno mají tyto formy náhradní rodinné péče společné, a to, že děti do nich umisťované

mají odlišnou genetickou výbavu než jejich „noví rodiče“. Dítě pro rodiče představuje

velkou neznámou z hlediska jeho osobnostních vlastností a budoucího vývoje. Obvykle i

minulost dítěte zůstává pro nové rodiče z převážné většiny skryta. Biologické rodičovství

je zde tedy vyloučeno, ovšem právě na psychologickém rodičovství je náhradní rodinná

péče postavena.

Náhradní rodinnou péči v České republice spravuje zejména zákon č. 94/1963 Sb., o

rodině  a  novela  zákona  č.  359/1999  Sb.,  o  sociálně  právní  ochraně  dětí,  ve  znění

pozdějších předpisů.
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Adopce

Osvojením neboli adopcí dítěte vznikají mezi osvojitelem a osvojencem vztahy jako

mezi  rodiči  a  dětmi.  Osvojitelé  získávají  plnou zodpovědnost  za  osvojené  dítě.  Dítě

získává jejich příjmení a vztahy k původní rodině oficiálně zanikají. Dítě nemá geneticky

podmíněné  vlastnosti  po  žádném  z osvojitelů.  „Dynamika  jeho  vývoje,  inteligence,

rozložení jednotlivých složek intelektu a mnoho dalších rysů jeho osobnosti jsou pro nové

rodiče tajemstvím, jež musí teprve odhalovat.“ (Matějček a kol., s. 45, 1999) 

K osvojení je třeba souhlasu zákonných zástupců dítěte, souhlas není nutný, pokud po

dobu 3 měsíců neprojeví žádný zájem o dítě. Tzv. předadopční péče znamená, že dítě

musí být před rozhodnutím soudu nejméně 3 měsíce v péči budoucího osvojitele na jeho

náklady.  Rozlišujeme  dva  druhy  osvojení,  a  to  zrušitelné  a  nezrušitelné.  Osvojení

nezrušitelné znamená, že osvojitelé jsou uvedeni  ve všech dokladech osvojeného jako

jeho rodiče.

Adopce neboli osvojení je v Psychologickém slovníku (Hartl, Hartlová, s. 387, 2000)

vymezena následovně:  „P řijetí cizího dítěte za vlastní adoptivními rodiči; rozeznává se

nezrušitelné  a  zrušitelné;  před  osvojením  je  zkoumána  osobnost  osvojitele  a  jeho

předpoklady  pro  kvalitní  rodičovství  jak  psychology,  tak  sociálními  pracovníky;

vypracován systém pravidel  i  překážek bránících osvojení;  konečné rozhodnutí  náleží

soudu.“

K mezinárodnímu osvojení se přistupuje tehdy, pokud nemůže být o dítě pečováno

jiným vhodným způsobem v zemi jeho původu. Celý proces zastřešuje Úmluva o ochraně

dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou Česká republika ratifikovala v roce

2000. 

Častým  problémem adoptivních  rodičů  je  vytvoření  si  rodičovské  identity.  Může

docházet k tomu, že mají tendenci stylizovat se do rodičů vlastních a odmítají přijmout

fakt, že jsou rodiči „náhradními“. Právě tato stylizace může být překážkou v pochopení

individuality dítěte a jeho osobnostních odlišností. Přirozeně tedy žadatelé o adopci žádají

pokud možno o  dítě  zdravé  a  potenciálně  úspěšné.  Adopce  dětí  s postižením či  dětí

romských  je  méně  častá  než  u  přijetí  těchto  dětí  do  pěstounské  péče.  Může  ovšem

docházet i k takovým případům, že u dítěte zpočátku zcela zdravého, se rozvine nějaké

somatické či psychické onemocnění. 

„Fakt,  že  rodiče  do  osvojeného  dítěte  promítají  svá  životní  očekávání,  oslabuje

zpravidla jejich toleranci k nižší inteligenci či k méně příjemným vlastnostem dítěte, které
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se zpravidla ohlásí s jeho vstupem do školy. Vyvíjejí větší tlak na jeho „vzdělávání“, na

jeho společenskou úspěšnost, mnohdy přehánějí i péči o jeho zdraví, takže snáze vzbudí

jeho obranné mechanismy.  Ty bývají  pak jednou z nejzávažnějších  komplikací  soužití

rodičů a jejich nyní vlastního (leč přece jen „cizího“) dítěte.“  (Matějček a kol., s. 47,

1999)

Zatímco dříve do adopce byly umísťovány děti neprovdaných matek, zpravidla děti

venkovské,  které  byly  zdravé,  víceméně  neproblematické,  je  situace  dnes  jiná.  Děti

určené k adopci jsou obvykle dětmi rodičů, kteří neplní svou rodičovskou roli. Rodiny

jsou  obvykle  asociální,  rozvrácené,  alkoholické,  zatížené  psychopatologií.  Vývojová

prognóza u takového dítěte je tedy velmi nejistá (Langmeier, Matějček, 2011).

Dítě může být také adoptováno manželem matky nebo manželkou otce. Nejedná se o

častý model, který se spíše objevuje u mužů. U žen bývá vzácností. Nevlastní rodič je

obvykle silně  motivován vztahem k současnému partnerovi  k tomu, aby se s dítětem

sblížil, rozuměl  mu a dobře ho vychovával. Výraznou překážkou u adopce nevlastních

otců bývá změna příjmení, neboť je zapotřebí získat souhlas biologického otce. Příjmení,

které je vnímáno jako znak rodové příslušnosti a ploditelské schopnosti otce, je velmi

silnou  součástí  otcovské  identity.  Ačkoliv  by  byl  biologický  otec  zbaven  veškerých

vyživovacích  povinností,  nároků  a  starostí  vůči  dítěti,  získat  souhlas  k  adopci  od

biologických otců je často velmi obtížné.

Pěstounská péče

Pěstounskou péči lze vnímat jako státem garantovanou a kontrolovanou péči o dítě.

Do pěstounské péče se obvykle svěřují děti, jejichž výchova není rodiči zajištěna a zájem

dítěte takové svěření vyžaduje. Pěstoun je povinen o dítě osobně  pečovat a přiměřeně

vykonávat práva a povinnosti  rodičů.  Pěstoun nemá vyživovací povinnost a má právo

dítěte zastupovat a spravovat jeho záležitosti pouze v běžných věcech. Pěstounská péče

vzniká rozhodnutím soudu a zaniká zletilostí  dítěte.  Existuje také tzv. předpěstounská

péče, která je možná před rozhodnutím soudu, kdy na doporučení orgánu sociálně-právní

ochrany  dětí,  je  dítě  svěřeno  do  péče  osoby,  která  má  zájem  stát  se  pěstounem.

Pěstounskou péči rozlišujeme na individuální a skupinovou. 

Individuální  pěstounská  péče  představuje  svazek  volnější  než  je  tomu u  adopce,
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zejména z hlediska rodičovské identity.  Pěstounská péče nepřipouští  stylizaci  do role

vlastních rodičů, nebo ji přinejmenším velice ztěžuje. V dnešní době se také dává důraz

na setkávání pěstounských dětí s biologickými rodiči. Pěstouni mají tedy větší možnost

než  rodiče  adoptivní,  brát  dítě  takové  jaké  je.  Mohou  realističtěji  nahlížet  na  jeho

schopnosti a očekávaný vývoj. 

Skupinová pěstounská péče probíhá v tzv. velkých pěstounských rodinách, kde jsou v

péči kromě vlastních biologických dětí, také děti pěstounské, obvykle velké sourozenecké

skupiny. Dále se může jednat o SOS dětské vesničky, kde je pečováno o skupinu dětí v

pevně daném seskupení s danými pravidly (Šulová, Fait, Weiss, 2011).

Velká rodina přináší dítěti bohatý a pozoruhodně členitý vzorec podnětů. Zvyšuje se

porozumění  pro  individuální  charakteristiky  dětí,  snižují  se  nároky na jejich  sociální

úspěšnost a zároveň se zvyšuje tolerance k jejich neúspěchům. Na druhé straně může být

takto početná rodina uváděna do sociální izolace či může přitahovat kritickou pozornost

sociálního okolí. 

Hlavním  rozdílem  mezi  SOS dětskými  vesničkami  a  manželskými  pěstounskými

rodinami je role otce v rodině. SOS vesnička je převážně ženskou záležitostí. „Samotná

matka ve „vesničkovské“ rodině se, obecně posuzováno, svou rodičovskou identitou více

blíží matce adoptivní. Přijímá svou úlohu zpravidla jako životní, neměnnou a definitivní;

větší počet přijatých dětí ji však chrání před výhradním spojením vlastního osudu jen s

jedním z nich“ (Matějček a kol., 1999, s. 49).

Z  hlediska   intimního  soužití  geneticky cizích dětí  v  rodině  různého pohlaví  se

objevuje otázka vzájemných sexuálních vztahů. Matějček a kol. (1999) upozorňuje, že

domácí  i  zahraniční  zkušenost  ukazuje,  že  se  tyto  případy  vyskytují,  ovšem  nejsou

prakticky  častější  než  incestní  vztahy  ve  vlastních  rodinách.  Tedy i  v  pěstounských

rodinách se vyvíjí a uplatňuje tabu sourozeneckých sexuálních styků.

Formou  pěstounské  péče  může  být  dítě  také  vychováváno  prarodiči  či  jinými

příbuznými. K této formě dochází, pokud nejsou rodiče z jakéhokoliv důvodu schopni

pečovat o své dítě. Z hlediska hereditárního je dítě prarodičům velmi blízké. Prarodiče ve

svém vnoučeti  vidí  pokračování  svého rodu a jsou obvykle  motivováni  k  jeho řádné

výchově. Negativním jevem může být přemíra shovívavosti vůči vnoučeti, která vyplývá

z  jejich  hluboké  lásky,  z  vědomí  konečnosti  jejich  života  i  ze  změn souvisejících  s

psychickým  prožíváním v pokročilejším věku.  Dále  se  také objevuje  riziko  špatného

výchovného působení prarodičů, podezření, že vychovají vnouče stejně špatně jako své

vlastní dítě, které se nedokázalo vyrovnat s rodičovskou rolí.

26



Pěstounská péče na přechodnou dobu znamená, že soud může rozhodnout o umístění

do této formy náhradní rodinné péče osobám, které jsou dle zákona o sociálně-právní

ochraně  dětí  zařazeny  do  evidence  osob  vhodných  k  výkonu  pěstounské  péče  na

přechodnou  dobu.  Jedná  se  o  dobu,  kdy  rodič  nemůže  dítě  ze  závažných  důvodů

vychovávat;  dobu,  po  jejímž  uplynutí  lze  dát  souhlas  rodiče  s  osvojením;  dobu  do

pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení. Soud je

povinen nejméně jedou za tři měsíce přezkoumávat, zda trvají důvody pro svěření dítěte

do pěstounské péče.  Tato forma náhradní  rodinné péče může trvat  vždy nejdéle rok.

Pokud jsou svěřeni sourozenci, počítá se rok od příchodu posledního ze sourozenců.

Pěstounská péče  na  přechodnou  dobu budí  u  odborné veřejnosti  řadu  otazníků  a

námitek. Objevují se spekulace ohledně finančních odměn pro pěstouna na přechodnou

dobu (20 000 Kč) a odměny pro pěstouna „obecného“ (8 000 Kč), ačkoliv pečují o dítě ve

stejném  rozsahu.  Stejně  tak  je  kladena  otázka,  jak  se  bude  postupovat  s  dítětem  v

pěstounské péči na přechodnou dobu po roce stráveném u pěstounů? Nakolik bude pro

dítě únosné, opustit po roce osoby, ke kterým si vytvořilo citové vztahy v pěstounské péči

na přechodnou dobu? Co se stane s dítětem v době dovolené pěstouna na přechodnou

dobu? Bude svěřeno ústavu? (Nahradni Rodina, 2011).

Poručenství

Poručenství je voleno tehdy, pokud oba rodiče nezletilého dítěte zemřeli; byli zbaveni

rodičovské zodpovědnosti; výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo

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

zastupuje a spravuje jeho majetek. Pokud nemůže být  ustanovena poručníkem fyzická

osoba,  stává  se  jím  orgán  sociálně-právní  ochrany  dětí.  Hlavním  cílem  tohoto  typu

ochrany dítěte je chránit zájmy dítěte před zákonem.

Opatrovnictví

Opatrovnictví soud  stanovuje  v  případech,  že  dochází  ke  střetu  zájmů  mezi

zákonnými zástupci dítěte. Opatrovník hájí skutečné zájmy dítěte proti jeho zákonným
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zástupcům, kterými jsou nejčastěji biologičtí rodiče.

2.3 Motivace k náhradní rodinné péči

Tato podkapitola je věnována motivům, které vedou žadatele o náhradní rodinnou

péči k adopci a motivům vedoucím k pěstounské péči. Motivace k adopci a motivace k

pěstounské péči je rozdílná, neboť každá z forem má svá specifika, která ovlivňují vztah

mezi dítětem a náhradními rodiči. Ovšem některé motivy se mohou překrývat.

Motivace k adopci

Žadatelé o adopci jsou obvykle rodiče, kteří nemohou mít své vlastní děti (Zezulová,

2012; Matějček, 1999). Proto také v dotazníku, který žadatelé vyplňují a kde je oddělení

pro přání a požadavky na budoucí dítě, uvádějí požadavky, jak ke vzhledu dítěte, tak i k

intelektu  a  vlastnostem.  „ Častokrát  je  zmiňováno,  že  by  si  přáli  dítě  průměrně

inteligentní, spíše živější, temperamentní, nebo naopak klidnější...U žadatelů se objevila

poměrně nízká tolerance k přijetí dítěte s onemocněním, které by bylo vzhledově zjevné.

Pouze velmi omezený počet žadatelů by byl ochoten přijmout dítě s rozštěpem rtu, či jen s

kožním  onemocněním.  Je  tedy  zjevné,  že  vzhled  dítěte  není  pro  žadatele  irelevantní

(Šanderová, s. 47, 2011).“

Zejména u bezdětných párů  se mohou někdy objevovat až nerealistické představy.

Jejich snem je zdravé, bezproblémové miminko, které bude hezké a inteligentní a které je

bezvýhradně přijme za své.

 Jejich  motivaci  tedy  můžeme  považovat  za  zjevnou  a  obvykle  do  jisté  míry

nedobrovolnou,  neboť  k rozhodnutí  osvojit  si  dítě  obvykle  dospívají  po  četných

zklamáních a neúspěšných pokusech o umělé oplodnění. Těmto lidem záleží na tom, aby

se jednalo o dítě v co nejnižším věku, aby bylo pokud možno v dobrém zdravotním stavu,

inteligentní a také vzhled je pro ně  důležitý,  jak již bylo uvedeno výše. A stejně  tak

adoptivní rodiče by se měli naučit přijmout, že jejich dítě sice bude po právní stránce už

navždy jejich, ale jeho vnitřní nastavení je výsledkem genetických zákonitostí přírody a ty

nelze přepisem v rodném listě vymazat.
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Zjištění neschopnosti zplodit vlastní dítě  je pro manželský či  partnerský pár velmi

stresující životní událost. Obvykle je narušen nejen sexuální život, který se zaměřuje na

období ovulace, ale i ostatní roviny vztahu. Neplodnost zasahuje hluboce identitu dospělé

ženy  a  dospělého  muže.  Často  se  objevují  pocity  viny,  selhání,  které  mohou  vést

k postupné izolaci od přátel a narušovat každodenní aktivity. Není vzácností, že může po

tomto  zjištění  dojít  k rozpadu  manželství  či  partnerství.  V  dřívějších  dobách  bývala

neplodnost ženy legitimním důvodem k rozpadu manželství v panovnických rodech a ve

vyšších společenských kruzích. Ovšem pokud byla prokázána mužská neplodnost, jednalo

se o situaci daleko ponižující (Vyhnálek, 1996).

Další  motivací  k osvojení  může být  touha zaplnit  místo  po zemřelém dítěti  nebo

rodiny, které již mají jedno vlastní dítě a přáli by si pro své dítě sourozence. Motivací je

však stále touha mít dítě.

Šanderová (2011)  uvádí,  že  dalším častým motivem vedle  bezdětnosti  je  i  touha

pořídit  sourozence pro  již  adoptované  či  vlastní  dítě.  Hlavním důvodem je  ale  stále

saturace vlastních rodičovských potřeb a zajištění pokračování rodu.

Některé rodiny mohou dát přednost adopci před pěstounstvím z obav, které plynou

z rušivých zásahů biologických rodičů nebo chtějí eliminovat riziko toho, že by se dítě

vrátilo do původní rodiny.

Rodičovské adopce

Se stoupající rozvodovostí není také výjimkou, že v tzv. doplněných rodinách, kde

obvykle otec přichází do rodiny a stává se nevlastním otcem pro děti své nové partnerky,

může dojít k osvojování těchto nevlastních dětí. Zde však záleží i na biologickém otci,

zda dá svůj souhlas k osvojení jeho dítěte, a umožní tak osvojení dětí nevlastním otcem.

Biologický otec je poté zbaven svého otcovství, což se jistě promítne do jeho otcovské

identity.  Tyto  otcovské  adopce  jsou  častější  než  adopce  mateřské,  neboť  jeden  ze

zásadních vnějších motivů otcovské adopce je odlišnost jeho jména od nevlastních dětí.

Nevlastní matky tento motiv mohou vyřešit jednodušeji, a to tím, že si partnera vezmou

za svého manžela, pak partnerka získává stejné jméno jako má partner i jeho děti, které do

nového vztahu přicházejí společně s partnerem.

Avšak v postavení  nevlastních  otců,  kteří  se stanou adoptivními  rodiči,  není  tolik
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předsudků, jako těch které se vztahují k nevlastním matkám.

Ačkoli  se jedná i zde o adopci, je rozdílná ve svých psychologických důsledcích.

V případě otcovské adopce se jedná o mnohem větší zodpovědnost, kterou na sebe otec

bere, o jednostranné rozhodnutí. Dále je v situaci, kdy je v rodině ten „cizí“. V klasické

adopci, jsou cizí oba, oba berou zodpovědnost za své rozhodnutí a jsou na přijetí dítě dva,

po společném rozhodnutí o adopci a touží po dítěti v co nejútlejším věku. I to obvykle

nevlastní otcové neznají, děti bývají starší a velký kus životní cesty, který ušly se svou

matkou, mu chybí. Proto může docházet i k výchovným neshodám daleko častěji než u

klasických adopcí.

Dytrych, Matějček (1999) uvádějí možné motivy otce k adopci, že žije v manželství

s novou ženou i s jejími dětmi. Adopce musí pro otce znamenat něco víc. Může se jednat

o mimořádně silnou a nenaplněnou potřebu otcovství nebo snaha zavděčit se matce a plně

se tak identifikovat s její rodinou. Marhounová (1988) zdůrazňuje, že mimoto by také

mělo rozhodnutí o adopci vyplývat ze vztahu k samotnému dítěti, neboť  během let se

může cokoliv výrazně změnit, avšak povinnost vychovávat a podporovat dítě se všemi

rodičovskými povinnostmi zůstává. Dále uvádí (s. 108) příklady otázek, které by si měl

nevlastní rodič před rozhodnutím o adopci položit:

• „Je můj vztah k manželovi či manželce natolik dobrý, že i já budu chtít udělat

vše proto, abych přes krize, které jako v každém jiném manželství i u nás nutně přijdou,

chtěl v manželství setrvat?

• Rozhoduji se k adopci skutečně pro vztah k dítěti a nikoli proto, že si to můj

partner přeje, třebaže o tom nahlas ani nemluví?

• Jsem schopen unést  míru  práce,  starostí,  odpovědnosti,  a  hlavně  případného

zklamání?

• Nepřistupuji k adopci proto, že chci mít dítě, ale především proto, že mě dítě

potřebuje?“

Motivace k pěstounské péči

U zájemců  o  pěstounskou  péči  se  mohou  motivy  překrývat  s motivy  žadatelů  o

adopci. Neobvyklým motivem není, že žadatelé dají  přednost pěstounství před adopcí

z toho důvodu, že žadatelé nechtějí čekat několik let na dítě vhodné do adopce. Avšak
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zásadním rozdílem v motivech k adopci a pěstounství je, že rozhodnutí k pěstounské péči

mívá  obvykle  altruističtější  pozadí.  Z čehož  ale,  jak  upozorňuje  Zezulová  (2012),

vyplývají nejen pozitiva, ale i možná rizika. Pěstouni mohou přecenit vlastní síly a snažit

se zachránit co nejvíce dětí bez ohledu na vlastí rodinu a možnosti, kterými disponují.

Dalším extrémem je riziko vyčerpání organismu, očekávání vděčnosti.  Pokud se takto

vynaložená investice nevrátí, hrozí, že dojde k odvržení dítěte.

K pěstounské  péči  se  pojí  touha  mít  více  dětí,  naplnění  potřeby  všeobjímajícího

mateřství a otcovství, touha pomáhat, udělat něco dobrého, projevit vděčnost za osobní

osudové štěstí či naopak odčinit osobní vinu. Ale ani otázka ekonomického přínosu rodině

není pominutelná.

Sobotková  (2003)  uvádí  ve  svém výzkumu,  který  probíhal  v letech  1999-2001  a

kterého se zúčastnilo 50 pěstounských rodin mimo jiné i výsledky, které se týkají právě

motivace  k pěstounství.  V tomto  výzkumu  se  nejčastěji  objevoval  motiv  pomoci

potřebným dětem, pocit síly vychovat další děti. Dalším nejčetněji uváděným motivem

byla  bezdětnost,  dále  například  neschopnost  mít  další  vlastní  děti  nebo situace,  kdy

vlastní dítě  zemřelo. Do pěstounské péče se také dostávají  děti  známých, kteří  o děti

nemají  zájem anebo děti  zemřelých příbuzných. Ojediněle  se objevovaly motivy jako

pocit vděčnosti za vlastní zdraví či vyřešení obtížné situace s nevyhovující prací. Avšak

skutečnost takováto není.

2.4 Dítě v náhradní rodině

Jaké jsou vlastně  základní cíle náhradní  rodinné péče ve vztahu k umisťovanému

dítěti a o jaké děti se nejčastěji jedná, tak o tom pojednává tato podkapitola.

Podstatu umisťování dětí do náhradní rodinné péče vymezují Radvánová, Koluchová

a Dunovský (1980):

Jedním ze základních cílů náhradní rodinné péče je dát dítěti trvalého vychovatele,

dospělou osobu či  osoby, kteří  uspokojují  základní tělesné, duševní, ale i  společenské

potřeby, které jsou u dětí  na různém stupni vývoje.  Mezi  nejdůležitější  patří:  potřeba

stimulace, potřeba smysluplného světa, jistoty a bezpečí, potřeba identity.
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Další důležitou charakteristikou náhradní rodinné péče je dát dítěti trvalé postavení

mezi sourozenci různého věku a pohlaví. V případě  adopce či  individuální pěstounské

péče je náhradou tohoto trvalého širšího rodinného prostředí cesta do širších sociálních

struktur, které je připravují na příští sociální role a postoje ve společnosti.

Stejně  tak poskytnout dítěti  trvalé prostředí nahrazující domov a zabezpečující mu

nový  pocit  jistoty  a  bezpečí  v  širokých  dimenzích  prostoru,  pocit  sounáležitosti  a

příslušnosti  v oblasti  jak malé či  malých společenských skupin,  tak i  skupin velkých.

Předpokladem toho je maximální integrace do normálního života všech společenských

struktur, s nimiž se dítě setkává a do nichž se začleňuje či má začlenit.

Umisťování zanedbaných a osiřelých dětí  do ústavů  bylo nepochybně  od počátku

vedeno dobrými úmysly.  Došlo ke snížení vysoké úmrtnosti  zaváděním nových zásad

základní péče a hygieny v ústavech zejména počátkem 20. století. Ovšem objevil se další

typ ohrožení vývoje dětí.

Ačkoliv jsou v ústavech uspokojovány všechny základní tělesné potřeby dítěte, dítě

přesto strádá. Trpí nedostatkem individuální pozornosti, nedostatkem podnětů a zejména

pak  nemožností  navázat  trvalý  citový  vztah  k  jedné  osobě  (obvykle  k  matce)  nebo

osobám v  malé  sociální  skupině  jakou představuje  rodina.  Psychická deprivace  byla

postupně  uznána jako zvláštní  forma ohrožení  psychického vývoje dítěte  (Langmeier,

Krejčířová, 1998).

Psychická deprivace se začala odborně zkoumat v polovině 19. století. Do té doby

existovaly  popisy  jednotlivých  dětí  extrémně  deprivovaných,  obvykle  sociálně

izolovaných a odchovaných zvířaty.

Hartl,  Hartlová (2000,  s.  107)  vymezují  deprivaci  následovně:  „Deprivace neboli

strádání, ztráta něčeho, co organismus potřebuje; nedostatečné uspokojování základních

potřeb.“

„Psychická deprivace je psychický stav vzniklý následkem takových životních situací,

kdy subjektu není  dána příležitost  k ukojení  některé jeho základní (vitální)  psychické

potřeby v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu“ (Langmeier, Matějček, 2011, s. 26).

„Psychická deprivace je vážné narušení psychického vývoje, může se projevit v celé

struktuře osobnosti, v chování, v sociálním začlenění, v postojích, v celé životní orientaci

a v hierarchii hodnot“ (Koluchová, 1987, s. 18).

Psychická deprivace není vnímána jako něco trvalého a neměnného. Mezi základní

(vitální) potřeby řadíme: potřebu určitého množství, proměnlivosti a druhu podnětů; dále
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potřebu základních podmínek pro účinné učení; potřebu prvotních společenských vztahů,

které  umožňují  základní  integraci  osobnosti  a  potřebu společenského uplatnění,  které

umožňuje osvojit si společenské role a hodnotné cíle.

Klinický  obraz  psychické  deprivace  je  podmíněn  celou  řadou  činitelů,  je  velmi

rozmanitý. Ovlivňuje ho zejména věk dítěte, délka trvání a závažnost deprivační situace.

U  dětí  útlého  věku  se  psychická  deprivace  projevuje  opožďováním  celého

psychomotorického vývoje.  Již v kojeneckém období a s přibývajícím věkem je stále

nápadnější povrchnost a nediferencovanost citů, sociálních vztahů, nápadnosti v chování.

Často se objevují obtíže v sociálním začlenění, neadekvátní sebevědomí a sebehodnocení,

slabé seberealizační tendence, nedostatek kladných citových vazeb, posunutá hierarchie

hodnot. Obvykle se u deprivovaných dětí můžeme setkat se smyslovými a somatickými

defekty. Ve školních období mají tyto děti často horší prospěch než jaký by odpovídal

jejich dispozicím (Koluchová, 1987).

Psychická  deprivace  se  může  vyskytovat  v  různých  formách.  Může  se  jednat  o

deprivaci, která vzniká na základě nedostatku podnětů působících v jeho prostředí. Jedná

se o prostředí chudé na podněty, bez možnosti rozvoje smyslového vnímání, bez možnosti

vnímat odlišnosti.

Dále  můžeme  hovořit  o  deprivaci  způsobené  nedostatečnou  styčností,  ať  již

prostorovou  nebo  časovou.  Procesy  obklopující  dítě  jsou  charakteristické  svou

neorganizovaností,  prostředí a vztahy,  do kterých  je dítě  začleňováno jsou zmatené a

nečitelné. Mění se pečující osoba, prostředí, denní rituály či denní režim.

Významný je vztah dítěte  a matky.  Chybějící  vztah mezi  matkou a dítětem nebo

nedostatečný zájem ze strany matky naruší u dítěte vytvoření vlastního Já. Jedná se o

deprivaci, která se projevuje v procesu integrace vlastního Já.

Další  typ  deprivace se projevuje v  procesu socializace.  Jedná se opět  o  následek

chybějícího vztahu mezi matkou a dítětem nebo jejím nezájmem vůči  dítěti. Dítě není

schopno rozvinout sociální Já, které mu umožňuje chápat okolní svět, dokázat se vcítit do

pocitů jiných, rozvíjet sociální dovednosti a osvojovat si sociální normy (Šulová, Fait,

Weiss, 2011).

Deprivační situace je taková životní situace, v které dítě nedostává možnost uspokojit

základní psychické potřeby. Ovšem na stejnou životní situaci, reagují různé děti odlišně.

Důvodem odlišných reakcí je jejich psychická konstituce a dosavadní vývoj osobnosti.

Psychická  deprivace  jako  psychický  stav  se  projevuje  chováním,  které  má

33



charakteristické rysy, takže lze tento stav rozeznat. Jedná se o následky deprivace, které

jsou viditelné (Langmeier, Matějček, 2011).

Mezi  dětmi,  které  prošly  jednotlivými  formami  dřívějších  zařízení  tzv.  kolektivní

výchovy, bylo možné rozlišit na základě jejich chování několik typů osobnosti pod vlivem

deprivace (Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997):

Typ  normoaktivní  či  relativně  dobře  přizpůsobený.  Jedná  se  o  děti,  které  prošly

ústavním prostředím nejméně dotčeny. Bývají to děti oblíbené personálem, děti, které v

dospělých vyvolávají kladnou citovou odezvu. Ovšem pod tíhou nároků života se jejich

vyrovnanost může snadno zhroutit.

Typ hypoaktivní či útlumový. Tyto děti reagují na ústavní prostředí snížením aktivity,

pasivitou, nezájmem, emoční apatií, celkovým poklesem výkonu a učení. Soustřeďují se

na svět věcí a neosobní události.

Typ  sociálně  hyperaktivní. Děti  se  vyznačují  běháním  za  každým  vychovatelem,

návštěvníkem, snaží  se upoutat  jejich pozornost.  Ovšem neznají  citovou vázanost  ani

věrnost. Sociální chování a způsoby komunikace zůstávají na nízké úrovni. I přes dobrou

inteligenci zaostávají v učení.

Typ sociálně  provokativní. Touha po sociálním kontaktu se u těchto dětí  projevuje

násilným, provokujícím způsobem. Druhé děti vnímají jako konkurenci v boji o citové

naklonění vychovatele. Může se proto vůči  nim objevit  i  agresivní chování. Navázání

kontaktu může být velice obtížné, ovšem pokud se to podaří, mohou se nám zdát zcela

jiní, přítulní a hodní.

Typ  charakterizovaný  náhradním  uspokojováním  potřeb. Nedostatek  citových  a

sociálních podnětů si tyto děti kompenzují získáním podnětů z jiných oblastí. Může se

objevovat  přejídání,  autoerotické  aktivity,  narcistické  tendence,  šikanování,  žalování,

trápení zvířat apod.

Pražská  studie  dospělých  osob,  které  v  dětství  vyrůstaly  ve  specifických

psychosociálních  podmínkách,  probíhala  v  letech  1992-1997  a  jejími  autory  jsou

Matějček,  Bubleová  a  Kovařík  (1997,  s.  58).   Studie  se  zabývala  pěti  skupinami

dospělých osob. 

• osoby z dětských domovů

• osoby z individuálních pěstounských rodin
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• osoby z SOS vesniček

• osoby z nechtěného těhotenství

• osoby kontrolní

U  dospělých  osob,  které  strávili  dětství  v  dětských  domovech,  v  době  výzkumu

čtyřicetiletých,  se  objevuje  nízká  společenská  kompetence;  nízká  úroveň  vzdělání  a

zaměstnání vzhledem k výsledkům v inteligenčních testech ve starším školním věku;

nízký skór sociální integrace a tresty v době  dětství zpětně  hodnotí jako nepřiměřeně

přísné. Muži se objevují  často v rejstříku trestů,  jsou často svobodní nebo rozvedení,

uvádějí problémy s láskou a celkovou nespokojenost s dosavadním životem. Ženy jsou

takřka všechny vdané a mají děti, dosahují vyššího skóru sociální integrace než muži.

Nejčastěji ze všech skupin uvádějí interrupce.

Osoby z individuální pěstounské péče a z SOS vesniček, které byly v době výzkumu v

mladším dospělém věku,  nevykazovaly podstatné rozdíly ve skóru sociální  integrace.

Osoby z individuální pěstounské péče vykazují nejvyšší životní spokojenost. U osob z

SOS vesniček se častěji vyskytuje nepříznivá heredita, pěstounku uvádějí jako rozhodující

osobu vlastního dětství, častěji se u nich objevují problémy v erotických vztazích. Ženy z

SOS vesniček nejméně ze všech skupin uvádějí interrupce. Muži z SOS vesniček jsou

často  (na druhém místě za muži z dětských domovů) uváděni v rejstříku trestů a nejméně

často se cítili být v dětství přísně trestáni.

K  výsledkům  výzkumu  autoři  dodávají:  „Samotná  časná  „mateřská“  deprivace

nestačí  způsobit  vážnou poruchu sexuálního a rodičovského chování.  Musí  přistoupit

ještě  další  specifická deprivace „vrstevnická“,  aby dílo zhouby dokonala“  (Matějček,

Bubleová, Kovařík, 1997, s. 60).

Výsledky uvedené studie ukazují na důležitost náhradní rodinné péče i na její sociální

význam. Je důležité, aby se společnost o děti v dětských domovech zajímala a měla zájem

na jejich  budoucím životě,  aby podporovala  jejich  rozvoj  a  pomohla jim vyhnout  se

případným chybám svých biologických rodičů.  Úkolem společnosti je, aby z těchto dětí

vyrostly spokojení lidé, kteří se dokáží zapojit do společnosti, být pro ni přínosem.
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3 Očekávání a přijetí dít ěte

Ať již se jedná o budoucí biologické rodiče či žadatele o náhradní rodinnou péči, je

důležité, aby bylo k této životní události přistupováno zodpovědně a aby byl brán zřetel

na případné komplikace, radosti i strasti, které se na dlouhé cestě v roli rodiče mohou

vyskytovat.  Základem  pro  zdravý  vývoj  osobnosti  dítěte  jsou  zralí  rodiče  a  stabilní

rodinné  prostředí.  Právě  proto  je  důležitá  příprava,  která  je  u  biologických  rodičů  v

podobě  těhotenství ženy a u náhradních rodičů v podobě  odborných příprav na přijetí

dítěte a následně samotného očekávání na umístění dítěte do jejich rodiny.

3.1 Příprava a prožívání těhotenství biologickými rodiči

„Poslechni si tohle. Byla to dlouhá cesta, než jsme dospěli k tomuto zrození. Devět

měsíců a více, nijak nespěcháš ze svého teplého útočiště. Netrpělivá jsem já, těším se na

naše první setkání, už teď se raduji z tvé jinakosti. A že to bylo setkání... Otevřel jsi oči v

nezaostřeném pohledu mléčné touhy a já jsem navždy uvízla v poutu lásky, která se

nepodobá ničemu, co jsem až dosud poznala.“

(Cairns, s. 19, 2013)

Stejně  jako  se  uvádí  věk  vhodný pro  náhradní  rodinnou  péči,  uvádí  se  také věk

optimální pro otěhotnění ženy, a to mezi 20. až 24. rokem. Jedná se však o věk, který je

vhodný z hlediska biologického a genetického. Z tohoto pohledu jsou rodičky nad 35 let

vnímány lékaři jako rizikové.

Těhotenství začíná v okamžiku splynutí spermie s vajíčkem po ovulaci. Od tohoto

okamžiku trvá těhotenství 267 dní. Pokud délku těhotenství vztahujeme k prvnímu dni

poslední menstruace, jedná se o 40 týdnů, tedy 10 lunárních měsíců. Jako nedonošené lze

označit děti narozené v 23. - 27. gestačním týdnu. Celé těhotenství lze chápat jako období

přípravy a postupné adaptace na rodičovskou roli.

Během  těhotenství  dochází  nejen  k somatickým,  ale  také  k psychickým  změnám.

Jedná se zejména o změny v emocionální rovině ženy, zvláště v citové reaktivitě. Ovšem

nakolik budou změny výrazné, záleží na osobnostních kvalitách ženy a také na chování
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jejího okolí. Změny se projevují kolísáním nálad od euforie po deprese. Těhotná žena

může být hyperkritická k sobě, ale i k okolí, podrážděná, může být častěji frustrovaná a

také se dokonce může dostavit  údobí deprese. Tyto reakce mohou následně  vyvolávat

pocity lítosti a studu za své chování.

Stejně tak jako si žena užívá těhotenství, těší se na své dítě, tak se mohou dostavit

nepříjemné pocity a obavy, zda zvládne péči o dítě. Současně si žena začne uvědomovat

zodpovědnost  a  nové  povinnosti,  které  narození  dítěte  přináší.  Mohou  se  projevovat

obavy ze samotného porodu či možných vývojových poruch.

Zároveň období těhotenství a následného porodu bývá obdobím, kdy žena zvažuje a

mění své dosavadní hodnoty.

Co se  týká  potřeby spánku,  je  u  těhotných  vyšší  než  v běžné populaci.  Zejména

v posledních  měsících  těhotenství  se  mohou  dostavit  poruchy  spánku.  Tyto  poruchy

spánku se pojí k častějším pohybům plodu, pocitům nepohodlí. Během spánku se mohou

objevovat sny s tématikou obav a nepříjemných pocitů, které souvisejí s těhotenstvím a

dítětem (Macků, Macků, 1998).

Právě  vzrůstající  zájem  odborníků  o  prenatální  období  napomohl  technickému

pokroku v této oblasti.  Při  zkoumání plodu můžeme používat  celou řadu technických

přístrojů, např. ultrazvuk, sonografii, videozáznamy z nitroděložního života atd. V roce

1981 vychází zásadní publikace autorů Thomase Vernyho a Johna Kellyho The Secret

Life  of  the  Unborn  Child,  kteří  uvádí  výsledky,  ke  kterým  došli  během  výzkumů

prenatálního  života.  Autoři  zjistili,  že  plod  je  schopen  se  učit,  v  různých  stupních

těhotenství začíná ovládat smysly na základní úrovni a také může cítit, samozřejmě ne na

takové  úrovni  jako  dospělý  člověk.  Průlomové  je  také  zjištění,  že  vyladění  matky

ovlivňuje  nenarozené  dítě  a  může  formovat  jeho  osobnost  po  narození.  Chronická

úzkostnost či ambivalentní postoj matky k těhotenství ovlivňuje osobnost nenarozeného

dítěte,  naopak  pozitivní  naladění  může významně  přispívat  k  emocionálnímu rozvoji

plodu. Stejně tak se vyzdvihuje role otce a jeho vztahu k ženě i k plodu, který ovlivňuje

samotný průběh těhotenství u ženy. Důsledkem všech těchto zjištění je, že to, co je plod

schopen cítit a vnímat během prenatálního života, ovlivňuje jeho postoje a očekávání k

sobě samému po narození (Verny, Kelly, 2009).

„Budoucí rodiče procházejí obdobím transformace jejich rolí, vzájemného vztahu a

dosavadního způsobu života“ (Vágnerová, s. 349, 2000). V době zjištění gravidity se dítě

neprezentuje  žádnou  aktivitou,  jeho  existence  je  tušená.  Rodiče  neví,  jak  bude  dítě
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vypadat,  komu bude  více  podobné,  zda  to  bude  chlapec  nebo děvče.  Stává  se  tedy

objektem, do kterého projikují  svá přání a představy.  Zkušenost ženy jako nastávající

matky  je  nepřenosná  a  nesdělitelná,  dítě  se  stává  součástí  jejího  organismu.  Tato

zkušenost je natolik odlišná od zkušenosti otce dítěte, pro kterého je dítě po celou dobu

těhotenství méně reálné než pro matku. Avšak jak bylo řečeno výše, jeho vztah k dítěti je

již nyní podstatným pro jeho vývoj. Žena se musí vyrovnat s proměnou vlastní osobnosti,

tělesného schématu, s novými pocity a s novou rolí matky.

Rodičovské postoje se vytvářejí od počátku našeho života, avšak rodičovské postoje

ke  svému,  konkrétnímu  dítěti,  se  začínají  vytvářet  zejména  po  zaznamenání  prvních

pohybů.  Tyto  pohyby  se  objevují  přibližně  v  polovině  těhotenství.  Prostřednictvím

pohybů dítě dostává konkrétní podobu, je zde hmatatelný důkaz, konkrétní bytost, kterou

lze identifikovat. Zde lze také zapojit otce do zkušenosti s pohyby dítěte a dát mu tak

pocit vlastního významu a účasti.

Biehle,  Mickels  (2011) se zabývali  výzkumem přípravy na rodičovství,  konkrétně

jaký  vliv  mají  pocity  zodpovědnosti  z těhotenství  ženy  a  vnímáním  vlastní  osobní

účinnosti v roli rodiče. Výzkumu se zúčastnilo 104 párů čekajících své první dítě v třetím

trimestru  těhotenství.  Výsledky  ukazovaly,  že  vyšší  vnímání  vlastní  osobní  účinnosti

v roli rodiče pozitivně souvisí s lepším duševním zdravím v perinatálním období a stejně

tak se spokojeností ve vztahu, jak u žen, tak u mužů.  Pocity zodpovědnosti  vyvolané

těhotenstvím na úrovni dvojice se ukázaly být důležitější pro ženy, pro jejich mentální

zdraví a spokojenost ve vztahu.

Gloger-Tippelt uvádí jednotlivá psychologická stadia, kterými prochází těhotná žena.

Jako první se objevuje fáze nejistoty, která následuje po zjištění, že je žena těhotná. Tato

fáze trvá přibližně do 12. týdne.

Druhá  fáze  tzv.  konkretizační  neboli  „dítě  v  břiše“  je  dávána  do  souvislosti  s

vnímáním pohybů dítěte. Tyto pohyby vnímané matkou se obvykle objevují kolem 20.

týdne těhotenství, matka vnímá životní rytmus dítěte.

Tak jak se blíží termín porodu, objevuje se třetí fáze, a to anticipace dítěte v náruči.

Dítě začíná získávat konkrétní podobu, která je utvářena v představách matky. Čím dál

více si uvědomuje blížící se povinnosti v souvislosti s narozeným dítětem. Tato fáze se

začíná projevovat kolem 30. týdne těhotenství (In Šulová, 2005).

Po dlouhých měsících těhotenství je na řadě porod dítěte. Šulová (2005) uvádí, že
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koncem 20. století můžeme zaznamenat změny v přístupu k porodu jako takovému. Tyto

tendence lze rozdělit na dvě základní kategorie. Jedna z těchto kategorií je založena na

postupech klasického porodu s využitím všech technických vymožeností.

Druhá je kategorie, kterou nazývá jako snahu o návrat k přirozenosti, objevuje se asi

v polovině 20. století. Lze ji chápat jako „reakci na určité odosobnění porodní situace,

na přetechnizovanost a přílišnou profesionalizaci, bez respektu k subjektivnímu prožívání

porodu matkou. Tento trend může být též reakcí na přetechnizovanost společnosti a rychlý

životní  způsob  obecně.  Může  být  také  vyjádřením  touhy  po  hlubších  emocionálních

prožitcích, po důrazu na mezilidské vztahy. V tomto trendu se může projevovat i snaha být

aktivní,  mít situaci  pod kontrolou, což je ve vysoce profesionalizovaném zdravotnictví

obtížné“ (Šulová, 2005, s. 21).

Adams,  Sibbritt,  Lui  (2011)  se  zabývali  longitudinálním  výzkumem  užívání

doplňkové  a  alternativní  medicíny  během  těhotenství  či  před  otěhotněním u  13  961

australských  žen v  letech 1996-2006.  Zachytili  tendenci  růstu využívání  doplňkové a

alternativní medicíny pro otěhotnění či pro zmírnění obtíží souvisejících s těhotenstvím.

Během  těhotenství  jsou  však  tyto  prostředky  ženami  využívány  výběrově.  Ženy

využívající tyto prostředky se ukazují jako více sebevědomé a vzdělanější v oblasti jejich

používání. Autoři poukazují na potřebu dalších výzkumů, které se zaměří na vliv a rizika

spojená s využíváním doplňkové a alternativní medicíny, kterou ženy postrádají.

Během období těhotenství i  po něm se projevuje tzv. mateřský instinkt. Matějček,

Langmeier  (s.  214,  1986)  uvádí,  že  „se  předpokládá,  že  tyto  způsoby  chování  –

charakteristické pro každý druh – jsou uváděny v chod vnitřními podmínkami i vnějšími

„spouštěcími“  podněty.  Na rozdíl  od dřívějších názorů  o jednoduchých instinktech se

však uznává, že projevy těchto geneticky a druhově specifických způsobů chování jsou

mnohem složitější a jsou závislé na součinnosti řady podmínek.“ 

Stejně  tak výzkumy dokládají,  že při  prvním kontaktu matky s dítětem se ukazuje

pozoruhodná stereotypie v postupu. Začíná se dotýkáním končetin dítěte, poté se doteky

soustřeďují na trup, na hlavu a obličej bez ohledu na zkušenosti či kulturu matky. Lze

tedy předpokládat,  že se jedná o specifické  chování  lidských matek,  které usnadňuje

vytvoření si citového pouta k dítěti.

Narozením  prvního  dítěte  vzniká  rodina.  Rodičovství  přináší  uspokojení  další

39



základní životní potřeby, a to potřeby mít někoho, o koho se můžu starat, pečovat, kdo je

na mně závislý a kdo mě absolutně potřebuje. Dítě přináší do života rodičů nový smysl

života, poskytuje jim mnoho nových a dosud nepoznaných radostí. Ale také jim přináší

celou řadu nových nároků. Langmeier, Krejčířová (1998) upozorňují, že zejména výchova

prvého dítěte může být často poznamenána nejistotou a možnou nedůsledností. 

Ne ovšem všechny děti jsou narozené z radostného očekávání, naopak se může stát, že

si matka dítě nepřeje, netěší ji, že je těhotná. Poté hovoříme o tzv. nechtěných dětech.

Studie o nechtěných dětech byla započata v šedesátých letech. Matky těchto dětí žádaly o

přerušení těhotenství, ovšem komise přerušení nepovolila, matky se tedy odvolávaly ještě

ke komisi krajské, která jejich žádost také odmítla. Experimentální skupinu tvořilo 220

nechtěných  dětí,  ke  kterým  bylo  podle  párového  výběru   přiřazeno  220  dětí

z akceptovaného těhotenství, které tvořily kontrolní skupinu. Tento výzkum trval až do

roku  2001  a  měl  pět  etap.  Autoři  došli  k  takovým  závěrům,  že „ve  skupině  dětí

narozených z nechtěného těhotenství je průměrný skór maladaptace vysoce významně

vyšší než ve skupině kontrolní. Je tu zřetelně méně dětí zcela dobře přizpůsobených a

bezproblémových  a zřetelně  více dětí  s  výraznějšími  obtížemi a nápadnostmi.  Přitom

„nechtění“ chlapci, kteří v celém výzkumu byli  hůře hodnoceni než „nechtěné“ dívky,

vycházejí i zde v nejméně příznivém světle – čili jeví se jako nejvíce postiženi prostředím

a nejvíce ohroženi, pokud jde o budoucí vývoj“  (Matějček, Langmeier, 1986, s. 75).

Mužské  pohlaví  je  citlivější  v  nejranějších  vývojových  fázích  vůči  biologickým

škodlivinám a i v pozdějším vývoji vůči nepříznivým okolnostem citovým a sociálním. 

Nechtěné těhotenství neznamená patologii, ale má tendenci přitahovat k sobě celou

řadu  problematických  činitelů.  Proto  je  důležité  snažit  se  nechtěnému  těhotenství

předcházet,  což  je  v  dnešní  době  umožněno  celou  řadou  možných  antikoncepčních

prostředků.

Rodiče by také měli  být  dostatečně  zralí.  Pro ženu se stává porod prvního dítěte

nejdůležitější  životní  událostí.  Tělesná a duševní blízkost  a následná péče o dítě  tuto

zkušenost obohacují a dávají mateřství hlubší význam. Zároveň se dítě stává potvrzením

svazku partnerů, manželů. V partnerovi se objevuje otec svého dítěte, někdy může narušit

rovnováhu mezi partnery a musí se hledat rovnováha nová.
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3.2 Psychologické těhotenství náhradních rodičů

V  současné  době  probíhají  právní  změny,  které  kladou  nové  podmínky,  jak  na

žadatele o náhradní rodinnou péči,  tak i na současné “náhradní rodiče”. Již delší dobu

jsme kritizováni za velký počet dětí vyrůstajících v ústavní péči, a proto se přijímají tyto

změny s vidinou toho, že jednou již budou děti pouze v náhradních rodinách a ústavní

péče pomalu vymizí. Pohledy odborníků na novou koncepci náhradní rodinné péče, řekla

bych, se velmi rozchází. Ovšem určitě je pro dítě  přínosné, pokud vyrůstá v náhradní

rodině než v ústavní péči,  ačkoliv pěstounská péče na přechodnou dobu vyvolává také

řadu otazníků.

Proto je důležité klást důraz na přípravu a osobnost žadatele o náhradní rodinnou péči.

Vychovávat dítě, které není biologickým dítětem, je totiž mnohem složitější, než se může

na první pohled zdát.

3.2.1 Charakteristiky osobnosti žadatele o náhradní rodinnou péči

Každý kdo zvažuje přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, by měl nejprve zvážit sám

sebe, posoudit veškerá hlediska vlastního života a života následného po přijetí dítěte do

rodiny. 

Existují určitá kritéria, která se jeví jako zásadní. Jedná se např. o věk, který by měl

být přiměřený věkovému rozdílu mezi dítětem. Stejně tak věkový rozdíl mezi vychovateli

by měl být přiměřený.

Zdravotní stav žadatelů by neměl být v rozporu se smyslem náhradní rodinné péče.

Vychovatel musí být schopen zajistit dítěti zdravý a správný vývoj.

Důležité jsou také rodinné poměry a vztahy žadatelů. Zejména vztahy mezi manžely,

z  hlediska  stability,  pevnosti  a  vzájemného porozumění,  dále  i  zjišťování  funkčnosti

rodiny žadatelů ve vztahu k dítěti, jak k vlastnímu, tak k tomu, které chtějí přijmout.

Charakteristika osobnosti  po stránce psychologické bývá těžištěm výběru osob pro

náhradní  rodinnou  péči.  Provádí  se  psychologické  vyšetření,  které  je  zaměřené  na

zjišťování  stupně  inteligence,  osobnosti  z  hlediska  charakteru,  emocionální  zralosti,

odpovědnosti, vztahu k dětem. Nejde pouze o to vyloučit závažné psychické onemocnění

jako např. psychotická onemocnění, těžké neurózy, poruchy osobnosti, ale také se zaměřit

41



na osobnostní nastavení žadatelů. Důležité jsou také motivy, které vedou osoby k žádosti

o náhradní rodinnou péči.

Celkově se tedy jedná o posouzení žadatelů z hlediska jejich vlastností a dovedností,

zda jsou schopni pečovat o dítě, vychovávat je, uspokojovat jeho potřeby, rozvíjet jeho

osobnost,  začleňovat  jej  do  společnosti.  Poskytnou  dítěti  bezpečí  a  jistotu,  jak  v

současnosti,  tak  v  budoucnosti.  Je  potřeba  zvážit,  jak  budou  schopni  kompenzovat,

odstraňovat a řešit problémy a nedostatky, které se v životě dítěte vyskytují, ať již jsou

dané osobností či vztahy k okolí.

Komplexní psychologické vyšetření obvykle zabere 8 až 10 hodin a jsou využity, jak

testové,  tak  klinické  metody.  Mezi  nejpoužívanější  patří  např.  TCI  –  Cloningerův

dotazník  temperamentu  a  charakteru,  Dotazník  PROS  – profil  osobnosti,  NEO  –

pětifaktorový osobnostní inventář (Big Five), PSSI – inventář stylů osobnosti a poruch

osobnosti,  Test  ruky  (Hand  test),  Čtyři  příběhy,  CAE  –  Chromatický  asociační

experiment, Škála rodinného prostředí (ŠRP), Test rodinného systému (Gabriel, Novák,

2008).

Důležité  je  také rodinné prostředí,  které  dokáží  žadatelé  vytvořit.  Citově  přehřáté

prostředí, jež má v sobě něco hysterického, stejně tak jako čistě formální, sice korektní,

ale  citově  chladné,  není  vhodné.  Proto  je  důležité  pomalé  vzájemné  poznávání  a

navazování kontaktu. Platí, že materiální zajištění rodičů má daleko menší význam než

určitá srdečnost a schopnost dávat přirozenou a nevtíravou lásku (Vodák, 1968).

Přípravy pro budoucí náhradní rodiče jsou v České republice hrazeny státem. Jinak to

mají  např.  na  Slovensku,  kde si  náhradní  rodiče  přípravu  platí  sami.  Pokud  si  musí

přípravu zaplatit, jsou jistě více motivováni k jejímu úspěšnému dokončení i větší práci

na sobě. Ovšem nelze vyloučit, že stejně tak tomu může být i u lidí, kterým je příprava

hrazena.

V publikaci z roku 1980 od Radvanové, Koluchové a Dunovského (s. 32) se uvádí,

jaké osoby lze doporučit pro osvojení, jedná se o osvojitele, kteří:

• „Přijímají děti do své péče z důvodu zajistit prospěch a zájem opuštěného dítěte;

• jsou  ve  věku,  který  je  přiměřený  věku  osvojence  z  hlediska  průměrného

věkového rozdílu mezi rodiči a dětmi;

• jsou zdraví nebo za zdraví pokládáni (po všestranném lékařském vyšetření), a to

jak po stránce tělesné, tak i duševní; rovněž jejich domácí prostředí zaručuje zdravé
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životní podmínky;

• jsou  v  takovém  rodinném  stavu  a  v  takových  rodinných  vztazích,  které

poskytují  dostatečné  záruky  pro  pevný,  trvalý  život  přijatého  dítěte  v  jejich

bezprostředním společenství;

• prokazují takové osobní vlastnosti a schopnosti, že záruky pro dobrý všestranný

vývoj dítěte a jeho optimální začlenění do společnosti jsou reálné.“

Pro pěstouny jsou uvedeny stejné požadavky jako pro osvojitele, ale dále rozšířeny o

následující dvě poznámky:

• Jsou schopni respektovat tělesné, duševní a společenské zvláštnosti dítěte, jež

jsou důvodem pro svěření do pěstounské péče;

• jsou schopni při péči o svěřené dítě a při jeho výchově těsně spolupracovat s

pracovníky celospolečenské péče o dítě, přijímají jejich rady i pokyny a jejich kontrolní

činnost, kterou ukládají příslušné předpisy.

Na  základě  uvedených  informací  o  posuzování  a  hodnocení  žadatelů  o  náhradní

rodinnou péči lze soudit, že může být toto období vnímáno jako stresující. Pokud bychom

míru  možného  stresu  měli  teoreticky  znázornit,  můžeme  využít  Inventář  životních

událostí, který v 60. letech minulého století prezentovali Holmes a Rahe. Autoři sestavili

přehled  působnosti  různých  stresorů,  kdy  každý stresor  je  spojen  s  určitou  bodovou

hodnotou v rozmezí 0-100, kdy 100 označuje největší  sílu negativního vlivu stresoru,

např. bodová hodnota 100 je uvedena v situaci úmrtí partnera. Samozřejmě, že bodová

hodnota  není  univerzálně  platná.  Míra  zátěže  záleží  například  na  individuálních

osobnostních vlastnostech, postojích člověka k dané události, sociálních okolnostech (In

Švingalová, 2000).

V případě  žádosti  o  pěstounskou péči  bychom do stresorů  mohli  čistě  teoreticky

zařadit například (v závorce uvádím bodovou hodnotu daného stresoru):

• „těhotenství“ (40)

• přírůstek nového člena rodiny (39)

• konflikty s tchánem (tchýní, zetěm, snachou) (29)

• mimořádný osobní čin nebo výkon (28)

• změna životních podmínek (25)

• změna životních zvyklostí (24)
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• změna trávení volného času (19)

Součet, kterého daný jedinec dosáhne za poslední rok představuje míru zátěže. Zátěž

nad 250 bodů představuje rizikovou skupinu. Dále je nutné si uvědomit, že žadatel žije

svůj vlastní život, v kterém se mu může objevit celá řada dalších stresových situací.

Je důležité však zdůraznit, že v případě žádosti o náhradní rodinnou péči je žadatel

rozhodnut  podstoupit  tyto  úskalí  a  jít  si  za svým cílem,  což  mu pomáhá překonávat

případné překážky a změny.

3.2.2 Legislativní průběh a psychologické prožívání jednotlivých fází

Podkapitola se věnuje legislativnímu průběhu zprostředkování náhradní rodinné péče

a je prokládána psychologickým prožíváním žadatelů o náhradní rodinnou péči. Pro větší

přehlednost je období zprostředkování náhradní rodinné péče rozděleno do třech fází, a to

na  období  rozhodnutí  a  čekací  doby,  adaptaci  rodičů  na  přijaté  dítě  a  na  utváření

rodičovské identity náhradních rodičů.

Lze  předpokládat,  že  každá  změna  v  našem životě  v  nás  vyvolává  určité  citové

prožitky,  ovlivňuje naše prožívání,  kognitivní  procesy,  ale i  naše snažení.  V průběhu

zprostředkování náhradní rodinné péče čeká žadatele celá řada změn, které vyplývají z

legislativního průběhu tohoto procesu.

 

Období rozhodnutí a čekací doby

V současné době  je postup žadatelů  o náhradní rodinnou péči  obvykle takový, že

nejprve přichází rozhodnutí žadatelů o tom, že mají zájem o přijetí dítěte do vlastní péče.

Takovému rozhodnutí by mělo předcházet dlouhodobější uvažování o vlastní vyzrálosti

pro rodičovskou roli či o vlastní vyzrálosti k přijetí dalšího dítěte do rodiny.

Před podáním samotné žádosti, lze žadatelům předložit na papíru či během rozhovoru

sadu otázek, které jim mají poskytnout náhled na to, zda jsou připraveni k podání žádosti

o náhradní rodinnou péči. Je doporučena co největší kritičnost, tedy tam kde si nejsme

jistí kladnou odpovědí, je vhodné odpovědět „ne“. Výroky podle Gabriela a Nováka (s.73,

2008) jsou následující:

• „Jsem si jist, že chci mít dítě v náhradní rodinné péči
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• Mám základní právní informace o tom, co znamená ta forma náhradní rodinné

péče, o kterou usiluji.

• Hodlám dítěti věnovat většinu svého času.

• Nemám pro příštích několik  let  jiný časově  mimořádně  náročný životní  cíl,

který mě  hodně  láká (např.  dálkové studium, rozjezd podnikání,  cestování,  hledání

práce v cizině. (Ano = souhlasím se zněním položky)

• Jsem fit – cítím se fyzicky i psychicky schopen postarat se o dítě spíše několik

let po jeho zletilosti než pouze do 18 let.

• Přijmout dítě do náhradní rodinné péče je mé vlastní rozhodnutí. Není to jen

snaha vyhovět, maskující osobní nechuť k takovému kroku.

• Mám na to  patřičné  zázemí.  Tj.  mám s  dítětem kde  bydlet,  mám základní

materiální podmínky včetně alespoň malé finanční rezervy. Je někdo, kdo mne v péči o

dítě zastoupí, pokud se mi nečekaně zanítí slepé střevo a budu muset pár dní pobýt v

nemocnici.

• Nelpím na svém dosavadním životním stylu,  na zaběhaném pořádku doma,

snesu určitou míru nepořádku. (Ano = souhlasím se zněním položky)

• V mém okolí není nikdo, na kom mi skutečně hodně  záleží a kdo by mému

rozhodnutí zároveň nepřál. (Ano = souhlasím se zněním položky)

• Zcela jednoznačně souhlasím s výrokem: „Není podstatné, jaké bude mít dítě

vzdělání. Podstatné je, aby z něj vyrostl dobrý člověk.“

• Udělám vše proto, aby z dítěte vyrostl dobrý člověk, ale snesu i zklamání. Můj

život neskončí, pokud tomu tak nebude.

• Jsem si jednoznačně jist, že svoji touhu po dítěti nemohu uspokojit jinak než

rodičovstvím či  pěstounstvím. Jsem si jist,  že nestačí  zůstat bez dětí  a dejme tomu

pracovat v dětském domově, být pediatr, učitel, sestra v jeslích, vedoucí Junáka, hodný

strýc (teta) dětí sourozenců atd.

• Nesouhlasím s  výroky typu  „škoda  každé  rány,  která  padne  vedle“,  „metla

vyhání děti z pekla“, „mne rodiče řezali řetězem, já budu své děti být řemenem“, „dítě

si musí pochvalu a samozřejmě i lásku rodičů především zasloužit.“ (Ano = souhlasím

se zněním položky)

• V mém trestním rejstříku není záznam o trestu za čin, který ohrožuje děti. (Ano

= souhlasím se zněním položky)

• Prokazatelně nemám žádné sociální problémy spojené s konzumací drog včetně
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alkoholu.

• Nejsem pedofil. (Ano = souhlasím se zněním položky)

• „Ve  svých  dětech  jsme  zranitelní...“,  tuhle  pravdu  po  čertech  dobře  uměly

využívat všechny totalitní režimy. Není něco nebo někdo, kdo by mohl nám s dítětem

výrazněji škodit. (Ano = je to v pořádku, žádné nebezpečí)

• Jsem  dítěti  schopen  říci,  že  některé  děti  se  nenarodí  svým  tatínkům  a

maminkám, ale to vůbec nic nemění na tom, že se mají moc rádi.

• Je mi  jasné,  proč  je  předchozí  výrok  (citace jedné osvojitelky)  vhodný a z

hlediska omezení rizik ohrožujících harmonický rozvoj dítěte důležitý. Zároveň mi je

jasné, jak velký je rozdíl mezi předchozí citací a výrokem: „Nejsme tvoji rodiče“.

• Na dítě se těším.

• Přes  všechno  předchozí  si  již  nyní  umím  představit  budoucí  hodnotný  a

naplněný život  i  bez dítěte.  Jsem přesvědčen, že dnem, kdy se mohu dozvědět,  že

zřejmě napořád zůstanu (zůstaneme) bez dětí, se můj život nezhroutí.

Pro žadatele o pěstounskou péči jedna otázka navíc:

• Jsem  přesvědčen,  že  dokáži  psychicky  (zejména  pak  emočně)  zvládnout

případné kontakty biologických rodičů  s  dítětem,  projevy jejich mnohdy specifické

osobnosti a příslušné dopady jejich návštěv a povahy na chování a prožívání dítěte i

moje (naše).“

Vyhodnocení je takové, že ano 21x (u budoucích pěstounů 22x) ve všech výrocích

není zárukou, ale jen šancí na úspěch v náhradní rodinné péči.

Z výroků a následného vyhodnocení je tedy patrné, že před podáním samotné žádosti

si musí partneři nebo jedinec ujasnit, co pro ně bude znamenat přijetí dítěte a musí být

pevně rozhodnuti o svém počínání.

Žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče se podává na příslušný obecní úřad

obce s rozšířenou působností, ve větších městech na magistrát, konkrétně na pracoviště

sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí. K žádosti je třeba dodat doklad o

státním občanství nebo povolení k dlouhodobému či  trvalému pobytu; fotografie obou

žadatelů; zprávu o zdravotním stavu; potvrzení o stálém příjmu od zaměstnavatele, pokud

možno i  jeho  posudek;  zprávu  o  sociálních  poměrech;  opis  rejstříku  trestů;  písemný
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souhlas s absolvováním přípravy na přijetí dítěte; stanovisko (posudek) obecního úřadu.

Dále  krajský  úřad  provede  posouzení  zdravotního  stavu  žadatelů  posudkovým

lékařem  a  zajistí  absolvování  příprav  pro  přijetí  dítěte.  Následuje  psychologické

vyšetření.

Pokud žadatel projde všemi těmito úkony, čeká ho nejdelší období celého procesu –

čekání na nabídku dítěte, pro které jsou právě oni vhodní a naopak. Žádná čekací doba v

zákoně  uvedena  není,  což  může  být  pro  některé  žadatele  velmi  stresující.  Právě

nekonečnost čekací doby může být prožívána velmi negativně, žadatelé se mohou cítit

bezradní, neschopní ovlivnit situaci.  Doporučuje se, že doba by neměla být kratší než

devět  měsíců,  tedy  po  dobu  fyziologického  těhotenství.  Jedná  se  o  přirozenou  dobu

příprav rodičů na příchod dítěte do jejich rodiny. Vychází se tedy z představy, že je nutné

prožít si touhu po rodičovství, pocity nedočkavosti, radosti, naděje, ale i zároveň pocity

nejistoty, která plyne z budoucí role rodiče.

O výběru  žadatelů  rozhoduje poradní  sbor.  Poradní sbor  jmenuje hejtman kraje a

jedná se o odborníky z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky,  zástupce školských,

zdravotnických  či  sociálních  zařízení  pro  výkon  ústavní  výchovy  a  zaměstnance

krajského úřadu v úseku sociálně-právní ochrany.

Adaptace rodičů na přijaté dítě

Žadatelé,  kteří  byli  vybráni  jako vhodní pro dané dítě  jsou následně  kontaktováni

sociální pracovnicí, která jim podá informace o dítěti  a následně zprostředkuje prvotní

setkání. Potřebná délka seznamování se liší zejména s věkem dítěte. Platí, že čím je dítě

starší, tím jsou nutnější častější návštěvy a delší doba seznamování před odchodem do

rodiny.

Následuje „předadopční“ nebo „předpěstounská“ péče, která trvá minimálně 3 měsíce,

po kterou  mají  biologičtí  rodiče dítěte  právo vyjádřit  se k  náhradním rodičům a tím

pozdržet celý proces předání dítěte do rodiny. Je tedy nutné čekat, zda a jak se vyjádří,

případně až krajský soud rozhodne o jejich odvolání.

Jedná se také o období seznamování dítěte s novým prostředím a novými lidmi, a

stejně tak rodiče a případné biologické děti se přizpůsobují a zvykají si na novou situaci v

rodině. Zezulová (2012) uvádí fáze adaptace rodičů na nové dítě v rodině:
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1. fáze – nadšení: Tato fáze se objevuje u rodičů bezprostředně po oznámení, že bylo

nalezeno dítě, které je pro ně vhodné. Fáze trvá různě dlouhou dobu. Záleží zejména na

tom, jak dlouho již čekají na tuto zprávu.

2. fáze – rozčarování: Tato fáze nastupuje po fázi nadšení. Zde záleží zejména na tom, jak

jsou rodiče připraveni. Fáze je reakcí na chování dítěte, které taky prožívá jednotlivé fáze

adaptace na nové prostředí a rodinu. Rodiče často mohou vidět sami sebe ve zcela nových

situacích, které jim nemusí být příjemné a které nemusí zpravidla hned dobře uchopit a

zvládat.

3. fáze – smíření: Po určité době,  která není přesněji  vymezená se vše ustálí.  Rodiče

pochopí,  že jejich dítě  není  dokonalé a oni  také ne. Jak rodiče, tak děti  se navzájem

začnou  poznávat  bez  nereálných  očekávání  a  iluzí.  Tato  fáze  je  počátkem vytváření

bezpodmínečného přijetí, kdy nic, co se stane, nemůže narušit lásku mezi jednotlivými

členy rodiny. Podstatné je pro rodiče přijmout, že čas, který nemohli se svým dítětem

strávit, se jednoduše nedá vrátit.

Po uplynutí minimálně 3 měsíců mohou rodiče podat návrh o svěření do adopce nebo

pěstounské  péče  na  soud,  který  si  vyžádá  zprávu  sociálního  pracovníka  a  zprávu

psychologa.

Soudním rozhodnutím o svěření dítěte do osvojení nebo pěstounské péče celý proces

končí. Avšak pěstounské rodiny jsou i nadále navštěvovány po celou dobu svěření dítěte

sociálním pracovníkem.

Utváření rodičovské identity náhradních rodičů

Samozřejmě se může stát, že některá osvojení či pěstounské péče nedopadají dobře,

nerozvine se kladný citový vztah, rodiče se cítí frustrovaní, cítí že nezvládají svou roli

rodiče  nebo  to  dávají  za  vinu  dítěti.  Příčiny  a  okolnosti  takovýchto  osvojení  či

pěstounských péčí mají společné to, že byli vybráni nevhodní rodiče, nebo nevhodné děti

či  že rodiče i  dítě  by byli  pro svazek vhodní, ale k sobě  navzájem se nehodí.  Nelze

obětovat osvojitele a dát jim postižené dítě, aniž by o tom věděli a akceptovali takové

rozhodnutí  a také nelze obětovat děti  a dát je osvojitelům, kteří  je z různých důvodů

chtějí, ale je evidentní, že nebudou schopni jim poskytnout šťastné dětství a dobré rodinné
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prostředí. Je tedy důležité správně posuzovat, zda daní rodiče jsou vhodní po dané dítě a

naopak, aby se předešlo dalším následným zklamáním na obou stranách (Radvanová,

Koluchová, Dunovský, 1980).

Pro rozvinutí kladného citového vztahu mezi dítětem a náhradními rodiči je mimo jiné

důležité,  aby se vytvořila pozitivní rodičovská identita.  Právě  forma náhradní rodinné

péče hraje významnou roli během utváření rodičovské identity. Žadatelé o o adopci často

přijímají „cizí“ dítě po nenaplněné potřebě rodičovství a mají proto tendenci stylizovat se

do postavení rodičů vlastních, tak jak o tom snili. Ovšem to jim může působit těžkosti

v důsledku vědomí toho, že jsou „nevlastní“  rodiče,  ačkoliv jsou všude uváděni  jako

rodiče dítěte. Tyto problémy spojené s vlastní rodičovskou identitou mohou způsobovat

obtíže a zabraňovat v pochopení individuality adoptovaného dítěte.

Avšak jinak je tomu u pěstounství, které nepředpokládá stylizaci do rodičů vlastních,

neboť např. příjmení si dítě přináší vlastní ze své původní rodiny. Také právně je vztah

mezi dítětem a pěstouny omezen, např.  některé úkony mohou provádět  pouze správní

instituce. Někdy může být zachován i kontakt dítěte s vlastními rodiči.

Často  jsou  tedy  pěstouni  vedeni  k tomu,  aby  se  do  svých  rolí  vlastních  rodičů

nevžívali,  poté  mají  větší  možnost  přijmout  dítě  takové,  jaké  je.  Vyhnou  se  tak

přehnanému očekávání vůči dítěti a přiblíží se realističtějšímu nahlížení na jeho rozvoj.

Vytvoření  rodičovské  identity  mohou  také  znesnadňovat  postoje  společnosti  k

osvojení  či  pěstounské péči.  Zatímco během fyziologického těhotenství  je  rodičovská

identita podporována společnou identitou matky a dítěte, tak u náhradních rodičů  tato

společná identita chybí.  Tito lidé jsou ochuzeni  o tuto zkušenost,  chybí  zde společné

prožívání těhotenství. Na základě absence tohoto vztahu zaujímá společnost ambivalentní

stanovisko k adopci i  pěstounské péči.  Na jednu stranu se náhradní rodiče setkávají s

podporou  a  s  obdivem,  na  druhou  stranu  s  nejistotou a  obavami.  Dominantní  je

stanovisko, že vztah mezi náhradními rodiči a jejich přijatými dětmi nemůže dosáhnout

takové kvality jako vztah založený na biologické spřízněnosti (Šanderová, 2011).

     3.2.2 Odborné přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči

Odborná příprava pro žadatele o náhradní rodinnou péči  je  teoretické a zážitkové

školení zaměřené na přijetí dítěte do rodiny.

Doporučený metodický rámec Ministerstva  práce  a  sociálních věcí  ČR (Vítková-
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Rulíková, 2009) pro přijetí dítěte do rodiny uvádí tyto cíle příprav:

• poskytnout  žadatelům  přístupnou  a  pozitivní  formou  dostatek  odborných

informací o specifikách náhradní rodinné péče

• umožnit žadatelům utvářet si konkrétní představu o budoucím fungování jejich

rodiny v souvislosti s příchodem „nevlastního“ dítěte

• získat  kvalifikované  informace  o  žadatelích,  jejich chování  a  prožívání  a

vyhodnotit je ve vztahu k možnému přijetí dítěte.

Přípravy by měl  vést multidisciplinární tým odborníků  s  praxí v náhradní rodinné

péči. Do týmu by měl patřit zejména sociální pracovník a psycholog. Doporučený rozsah

příprav je 48 hodin pro maximálně  20 osob. Přípravy by měly  probíhat  skupinově  a

možností individuálních konzultací.

Pro  příklad  v Libereckém  kraji  je  pověřena  Poradna  pro  rodinu,  manželství  a

mezilidské vztahy zajišťováním Příprav žadatelů k přijetí dítěte do náhradní rodiny. Tato

příprava je součástí odborného posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči na základě

zákona č. 359/1999 Sb.

Příprava pro  žadatele o  pěstounskou péči  zde trvá 52 hodin a  je  rozvržena do 3

měsíců.  Příprava  pro  žadatele  o  přechodnou  pěstounskou  péči  trvá  72  hodin  a  je

rozvržena do 3,5 měsíců. Příprava pro žadatele o adopci pojme 48 hodin v rámci cca 3

měsíců.   Mezi  uváděné cíle  příprav patří:  poskytnout  žadatelům dostatek informací  o

náhradní rodinné péči; přiblížit jim její specifika; umožnit žadatelů vytvoření náhledu na

své  vlastní  kompetence  a  předpoklady;  vytvořit  si  konkrétní  představu  rodinného

fungování po přijetí dítěte; možnost k navázání kontaktu s jinými žadateli i zkušenými

náhradními rodiči, odborníky.

Dále jsou uvedená doporučená témata odborných příprav, jedná se o následující:

• charakteristika dětí v náhradní rodinné péči,

• specifika péče o děti v náhradní rodinné péči,

• péče  o  děti  se  speciálními  potřebami  (chronické  či  závažné  onemocnění,

poruchy chování),

• zátěž v biologické rodině (závislost, onemocnění, sociální vyloučení),
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• sociálně-právní témata náhradní rodinné péče,

• zprostředkování NRP, soudní jednání,

• psychologie dětí v náhradní rodinné péči,

• prožívání dětí (deprivace a její důsledky),

• role náhradního rodiče v prožívání dítěte,

• biologická rodina dítěte v náhradní rodinné péči  (význam udržení kontaktu a

pozitivního obrazu),

• řešení krizových situací,

• vlastní děti a rodina žadatelů,

• práce s historií dítěte,

• péče o etnicky odlišné děti,

• péče o sourozenecké skupiny,

• péče o dospívající děti,

• ochota spolupracovat a vyhledat odbornou pomoc,

• je možné využít spolupráci s kojeneckým ústavem či jiným zařízením v kraji

(návštěva žadatelů).

Ovšem některá z témat rozdělují i samotné odborníky, kteří se náhradní rodinnou péčí

zabývají. Je tomu tak např. v otázce kontaktu dítě v náhradní rodinné péči s biologickými

rodiči či jakým způsobem a kdy objasnit dítěti jeho původ.

Sobotková (2010) upozorňuje, že v současné době je zdůrazňováno, aby dítěti, které

je umístěné v pěstounské rodině, byl umožňován kontakt s biologickou rodinou, neboť je

to pro jeho vývoj důležité. Ovšem tyto názory stojí na osobních zkušenostech, postojích či

domněnkách.  Sobotková  zanalyzovala  dostupné  údaje  ze  spisové  dokumentace  dětí,

navrhovaných do náhradní  rodinné péče.  Tyto materiály prošly Poradním sborem pro

náhradní rodinnou péči při Krajském úřadu Olomouckého kraje od června 2006 do září

2009.  Autorka  měla  k dispozici  136  případů  dětí,  dohromady 111  matek  těchto  dětí.

Z hlediska zájmu  biologické  matky o  dítě  byly  výsledky následující:  u  112 dětí  byl

nezájem matky uveden přímo ve spisech dětí. Tento nezájem o dítě se u matky projevil

buď  hned po porodu, nebo po určitém čase. U dětí,  které určitou dobu žily u svých

biologických  rodičů,  se  nezájem  projevil  jejich  zanedbáváním,  a  to  jak z hlediska

biologického, tak i psychického.

U zbývajících 24 dětí se nezájem matky neobjevuje ve spisech. Ovšem 20 z těchto
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matek  dalo  souhlas  s osvojením  dítěte.  U  většiny  šlo  o  nechtěné  a  neplánované

těhotenství  v neperspektivním  vztahu.  Pouze  u  šesti  žen  bylo  ve  spise  uvedeno,  že

přistupují k adopci z důvodu nevyhovující sociální situace či finanční situace.

Zbývající 4 matky jsou neznámé totožnosti z důvodu utajených porodů, vložení dítěte

do babyboxu či předání dítěte Fondu ohrožených dětí.

Co se týká biologických otců dítěte, u 65 dětí nebyli otcové uvedeni v rodném listě

nebo se o dítě nezajímali (67 dětí). 4 otcové zůstali stejně jako matky utajeni.

Myslím si, že je otázkou, zda podporovat styky dítěte s biologickou rodinou, ačkoli

jimi dítě trpí nebo je samo dítě nevyžaduje, či je dokonce povinně nařizovat proti jeho

vůli. Pod záminkou práv dítěte, nesmí být upřednostňována práva biologických rodičů.

Důležité je rozlišovat, zda se jedná o právo dítě setkat se se svými biologickými rodiči

nebo o povinnost. Důležitým krokem také je, zda rodiče na sobě již začali pracovat a

snaží se odstranit překážky, které rozhodly o umístění dítěte do náhradní rodinné péče.

Podporovat  prevenci  a  sanaci  rodin  by  v těchto  případech  mělo  být  důležitější  než

povinně zprostředkovávat styk dítěte s biologickou rodinou. Jak uvádí Sobotková (2010),

zájem dítěte by měl stát před zájmy biologických rodičů.

Co se týká obeznámení dítěte o jeho původu a kdy tak učinit, Matějček (1999, s. 70)

hovoří o tzv. principu pravdy ve výchově, což podle něj v souvislosti s náhradní rodinnou

péčí znamená toto: „Jestliže se náhradní rodiče bojí prozradit dítěti a veřejnosti, že se jim

nenarodilo,  ale že je  přijali  za své, znamená to,  že sami své náhradní psychologické

rodičovství pokládají za něco méně hodnotného, než je rodičovství vlastní. S takovýmto

pocitem rodičovské méněcennosti se nejen hůře žije, ale i hůře vychovává.“

Matějček upozorňuje na vratkou základnu rodičovské identity, pokud je založena na

nepravdě. Identita samotného dítěte je poté také ohrožena, neboť se opírá o identitu svého

rodiče.  

Stejně tak Šturma (2009) zastává názor, že dítě by mělo žit v pravdě o svém původu a

brát  ji  jako  součást  svého  života.  Hovoří  o  rodové  zkušenosti,  která  se  podílí  na

formování osobnosti společně s genetickými předpoklady a životními zkušenostmi. Smysl

životu lze dát za podmínek, že jsme schopni přesahovat osobní čas, jak do minulosti, tak i

do budoucnosti. 

Opačného názoru je Rieger, který zastává názor, že dítě nemusíme za každou cenu o

adopci  zpravit.  Rieger  hovoří  o  neadekvátním  zvýrazňování  genetických  hledisek.

„Vyvíjející se organismus se naladí (a přeznačkuje) na orfické pole, v němž žije, a přebírá
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z něj poznatky ze sdílené paměti. Moje zkušenost to jen potvrzuje…“ (Rieger, s.31, 2009)

Podle mého názoru,  by mělo  být  dítě  vhodným způsobem vzhledem k jeho věku,

obeznamováno se svým původem již od počátku jeho umístění do náhradní rodinné péče.

I přesto, že k pochopení svého původu, rodové zkušenosti začíná docházet až s nástupem

abstraktního myšlení, obvykle po 12. roce života, dítě se připravuje již odmalička. Tato

skutečnost ho pak nemůže překvapit a vyvolat v něm nepříjemné pocity, zhroucení vlastní

identity a představ o světě, které do této doby považoval za skutečné. Cílem by mělo být,

že dítě bude brát tento fakt jako přirozenou součást vlastní identity. Zatajováním původu

dítěte mu bráníme v pochopení sebe sama.

Jak vyplývá z výše uvedeného, je nutné v otázkách náhradní rodinné péče přistupovat

k  jednotlivým případům individuálně  a  sledovat  je z  různých úhlů.  Dále se objevuje

otázka, zda odborná příprava může skutečně připravit budoucí náhradní rodiče na situace,

které život přinese po přijetí dítěte do rodiny. Vše ukazuje na důležitost osobních kvalit

žadatele o náhradní rodinnou péči. „Nejlepší rodiče, schopní intuitivního rodičovství, jsou

připraveni umožnit svému dítěti samostatnost, postupné vzdalování se z jejich ochrany v

cestě za poznáváním okolí, sebe sama a světa obecně“  (Šulová, Fait, Weiss, 2011, s. 63).
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EMPIRICKÁ ČÁST 
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4 Cíl empirické části a výzkumné otázky

Cílem  empirické  části  je  zmapovat  žadatelovo  období  před  přijetím  dítěte  do

pěstounské péče z hlediska jeho motivace, prvotních impulsů, očekávání, prožívání a jeho

představ  o  budoucnosti. Dále  také  pokusit  se  o  srovnání  vytvořených  očekávání  a

následné reality po příchodu dítěte do rodiny. Průzkum se věnuje zejména pěstounům,

kteří mají v náhradní rodinné péči dítě nejméně jeden rok a v menší míře žadatelům o

pěstounskou  péči,  kteří  jsou  teprve  v  očekávání  příchodu  dítěte  do  jejich  rodiny.  V

neposlední řadě bych se ráda věnovala určitým specifikám dětí v náhradní rodinné péči z

pohledu pěstounů a možným shodným rysům v prožívání fyziologického těhotenství a

očekávání příchodu dítěte do náhradní rodinné péče.

Touto prací bych ráda přispěla zejména k pohledu na očekávání a prožívání žadatelů o

pěstounskou péči a jejich následnému prožíváním po přijetí dítěte do pěstounské péče.

Ráda bych také zmapovala možné souvislosti a shody s fyziologickým těhotenstvím. Celá

diplomová práce se věnuje především rodičovství a jeho různým formám, ať se již jedná o

rodičovství  biologické  či  o  náhradní  rodinnou  péči.  Hledá  psychologickou  podstatu

rodičovství a její souvislosti s náhradní rodinnou péčí.

Před samotným počátkem průzkumu jsem si zadala tyto výzkumné otázky vztahující

se k cíli výzkumu:

• Jaká je nejčastější motivace žadatelů o pěstounskou péči?

• Lze  zaznamenat  shodné  rysy  v  prožívání  fyziologického  těhotenství  a  v

prožívání očekávání příchodu dítěte do rodiny v rámci pěstounské péče?

• Nakolik  rozdílná  jsou  prvotní  očekávání  žadatelů  o  pěstounskou  péči  s

následnou realitou po příchodu dítěte do rodiny uváděnou pěstouny?

• Co přinášelo žadatelům o pěstounskou péči největší zklamání, největší radost a

překvapivé obohacení v době očekávání příchodu dítěte?

• Dokáže odborná příprava pro žadatele o pěstounskou péči  opravdu připravit

budoucí náhradní rodiče?

• Jak vidí žadatelé o pěstounskou péči a pěstouni svou budoucnost za pět let?
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5 Metoda

V důsledku stanoveného cíle a výzkumných otázek jsem zvolila kvalitativní výzkum,

metodu rozhovoru, která dovoluje zmapovat oblast prožívání, motivace a očekávání více

do hloubky a zachytit jejich dynamiku v čase. Jelikož jsem si stanovila základní oblasti,

kterým jsem se chtěla  v rozhovoru věnovat,  jedná se o polostrukturovaný rozhovor s

otevřenými  otázkami,  který mi dovoloval  přizpůsobit  se dané situaci  s respondenty a

reagovat na jejich rozpoložení a odpovědi. Některé otázky tedy byly vynechány, jelikož

se objevovaly v odpovědích na jiné otázky. Naopak doplňující, prohlubující otázky, které

se  objevily  v  každém  z  realizovaných  rozhovorů,  jsou  uvedeny  v  jejich  přepisech.

Základní otázky pro žadatele o náhradní rodinnou péči a pěstouny uvádím v Příloze č.1.

Zaměření kvalitativního výzkumu shledávám jako fenomenologické zkoumání, neboť,

jak uvádí Hendl (s.128, 2005), „hlavním cílem fenomenologického zkoumání je popsat a

analyzovat  prožitou zkušenost  se specifickým fenoménem, kterou má určitý jedinec.“

Jako specifický fenomén zde vnímám psychologické těhotenství.
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6 Popis výzkumného souboru a pracovní postup

Před samotným výběrem tématu pro svoji diplomovou práci, jsem přemýšlela právě

nad  tím,  kde najít  respondenty pro  případný výzkum.  Nakonec jsem využila  tříletou

zkušenost s  prací  s pěstounskými  rodinami.  Po zpracování teoretické části  diplomové

práce, jsem poprosila předsedkyni rodinného centra Náruč v Turnově o zprostředkování

své žádosti o spolupráci na empirické části mé diplomové práce pěstounům a žadatelům o

pěstounskou péči v jejich databázi. Stalo se tak během vánočního setkání, kde jsem byla

přítomna a kde pěstouni souhlasili s poskytnutím jejich osobního telefonního čísla, abych

je  mohla  zkontaktovat  a  domluvit  se  s  nimi  na  termínu  rozhovoru.  Se  všemi

zkontaktovanými  pěstouny  jsem  byla  již  předtím  v  kontaktu  skrz  rodinné  centrum.

Žadatele o pěstounskou péči jsem získala zčásti metodou sněhové koule a zčásti opět přes

rodinné centrum. Všichni respondenti tedy pocházejí z okresu Semily.

Respondenty jsem nejprve kontaktovala telefonicky,  kdy jsem jim blíže vysvětlila

obsah rozhovoru, jeho přibližnou délku a domluvili jsme se na termínu a místě konání.

Všichni  oslovení  respondenti  souhlasili  s  účastí  v  průzkumu.  Celkem  proběhlo  15

rozhovorů, 10 rozhovorů s pěstouny a 5 rozhovorů s žadateli o pěstounskou péči.  Pěstoun

zařazený do průzkumu musel mít v péči alespoň jedno dítě nejméně jeden rok. Žadatel o

pěstounskou  péči  musel  mít  za  sebou  odbornou  přípravu  a  být  zařazen  v  evidenci

krajského úřadu pro účely zprostředkování  pěstounské péče. Rozhovory se konaly ve 12

případech v prostředí domova pěstouna, 1 rozhovor proběhl u mě doma a 2 rozhovory

proběhly na neutrálním místě v prostorách rodinného centra. U žadatelů jsem hovořila

vždy s jedním ze žadatelů, v jednom případě se jednalo o muže. Rozhovory s pěstouny

proběhly třikrát ve společnosti obou manželů, ale vždy byly ženy ty, které vedly rozhovor,

v ostatních sedmi případech se jednalo také o ženy pěstounky. Muži se buď museli starat

o děti, abychom mohli rozhovor uskutečnit nebo se odmítli zúčastnit. Každý respondent

podepsal souhlas s poskytnutím rozhovoru pouze pro účely mé diplomové práce a slib o

zachování anonymity respondenta (viz. Příloha č.5). Průměrná doba rozhovorů se žadateli

byla 23 minut, průměrná doba rozhovoru s pěstouny byla 32 minut. Zvukové záznamy

rozhovorů  byly  nahrávány  po  souhlasu  s  respondenty  na  kameru,  kterou  jsem  měla

vypůjčenou, proto byly nahrávky následně doslovně přepisovány do podoby textových

dokumentů a poté smazány. Přepsat a upravit jeden rozhovor trvalo v průměru 3 hodiny.

Přepsané rozhovory byly zpracovány metodou vytváření trsů. Tyto trsy (skupiny) vznikají

na základě vzájemného překryvu mezi identifikovanými jednotkami, které formujeme do
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kategorií. Společným znakem trsu může být tématický překryv, prostorový překryv nebo

časový překryv (Miovský, 2006).

Pro zachování anonymity byli žadatelé označeni jako Žadatel(ka) I-V, pěstouni získali

označení  Pěstoun(ka)  I-X.  Tato  označení  užívám  bez  ohledu  na  to,  o  jaké  pohlaví

respondenta se jednalo. Základní charakteristika respondentů je uvedena v Tabulce č. 1 a

v Tabulce č. 2.

Tabulka č. 1: Základní charakteristika žadatelů o pěstounskou péči

Označení Pohlaví Typ pěstounské péče Počet biologických dětí

Žadatelka I žena pěstounská péče dlouhodobá syn 12 let

Žadatelka II žena pěstounská péče dlouhodobá dvě dospělé dcery

Žadatel III muž pěstounská péče na přechodnou dobu dvě dospělé děti (dcera a syn)

Žadatelka IV žena pěstounská péče dlouhodobá dvě dospělé děti (dcera a syn)

Žadatelka V žena pěstounská péče dlouhodobá syn 12 let, dcera 10 let

Tabulka č. 2: Základní charakteristika pěstounů

(pozn. pojem dospělý chápejte tak, že dítě již nebydlí ve společné domácnosti s rodiči a

ostatními sourozenci biologickými i v pěstounské péči)

Označení Pohlaví Počet dětí v pěstounské péči Počet biologických dětí

Pěstounka I žena dva chlapci a dívka Dospělá dcera z prvního manželství
ženy

Pěstounka  II,
Pěstoun II

žena,
muž

tři dívky a chlapec 4 dospělí synové a syn 14 let

Pěstounka III žena dvě dívky a chlapec syn 4 roky, syn 6 let 

Pěstounka IV žena dívka 2 dospělý synové (starší z nich těžce
mentálně postižený autista)

Pěstounka V žena chlapec 5 dcer ve věku 5 let, 8 let, 13 let, 15
let, 17 let

Pěstounka VI,
Pěstoun VI

žena,
muž

dvě dívky dva dospělí synové

Pěstounka VII,
Pěstoun VII

žena,
muž

dvě dívky a chlapec žádné

Pěstounka VIII žena chlapec dcera 15 let

Pěstounka IX žena dívka dcera 9 let

Pěstounka X žena chlapec žádné
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7 Výsledky 

V této kapitole jsou popisovány získané výsledky. Výsledky jsou rozděleny do dvou

základních částí. V první části jsou uvedeny výsledky a jejich interpretace u žadatelů o

pěstounskou  péči,  kteří  jsou  již  zařazeni  do  evidence  krajského  úřadu  pro  účely

zprostředkování pěstounské péče. V druhé části této kapitoly jsou uvedeny výsledky a

jejich interpretace u pěstounů, kteří mají alespoň jedno dítě v pěstounské péči nejméně

jeden rok.

Prvním  krokem  ke  zpracování  získaných  dat  metodou  vytváření  trsů  byla  jejich

doslovná transkripce ze získaných audio nahrávek. Stylisticky jsem rozhovor ponechala

tak, jak byl respondentem vytvořen, stejně tak používání českého jazyka. Pasáže, které se

netýkaly tématu, jsem v přepisu vynechala. Následovalo důkladné pročtení, na základě

kterého byly v dalším kroku vytvořeny základní kategorie, které se vyskytují ve všech

rozhovorech, a to zvlášť kategorie pro žadatele a pro pěstouny.

Výsledky jsou rozděleny do dvou základních oblastí. Jsou odděleny výsledky žadatelů

o pěstounskou péči a současných pěstounů, kteří již mají odlišný pohled a zkušenost s

životem s dětmi v pěstounské péči.  Stejně  tak i  otázky směřované k pěstounům byly

obšírnější a v některých směrech odlišné, neboť se jich neptám jen na období očekávání

dítěte, ale i na jeho život v nové rodině.

Kategorie získané z dat žadatelů o pěstounskou péči jsou: 

• Motivace k pěstounské péči

• Očekávání, představy a budoucnost 

• Odborná příprava pro výkon pěstounské péče

• Reakce rodiny na rozhodnutí stát se pěstounem/pěstounkou

• Největší radost, největší zklamání a překvapivé obohacení

• Změny motivace, pochybnosti

U pěstounů byly kategorie rozšířeny o následující:

• Porovnání očekávání s realitou po příchodu dítěte do rodiny

• Kontakt s biologickou rodinou

• Vyhledání odborné pomoci

59



7.1 Psychologické těhotenství žadatelů o pěstounskou péči

Na základě dat získaných z pěti provedených rozhovorů popisuji období očekávání

příchodu dítěte do rodiny z pohledu žadatelů o pěstounskou péči. Zejména jejich motivaci

a její dynamiku, jejich očekávání a představy o dítěti, reakce širší rodiny,  zhodnocení

příprav i největší zklamání a naopak i největší radosti a obohacení.

7.1.1 Motivace k pěstounské péči

Žadatelé o pěstounskou péči uvádějí ve třech případech jako svou prvotní motivaci

uvolnění prostoru v domě po biologických dětech, které odrostly a touhu nabídnout ho

dalším dětem v pěstounské péči. V jednom případě je motivací pomoc známé v náročné

životní situaci a stejně tak v jednom případě se jedná o touhu mít ještě jedno dítě, jedná se

o matku samoživitelku.

Preference  pěstounské  péče  byla   vysvětlována   ve  dvou  případech  jako  méně

zavazující než adopce, dále se ve dvou případech jednalo o matky samoživitelky, které by

děti do adopce nedostaly. V jednom případě se jednalo o muže v evidenci pěstounů na

přechodnou dobu, tento muž se pro tento typ pěstounské péče rozhodl,  jak z důvodu

finančního,  který uvedla  i  jedna z matek  samoživitelek,  tak  z důvodu pomoci  dítěti,

poskytnutí prostoru a lásky.

Takto hovoří o své motivaci žadatel o pěstounskou péči na přechodnou dobu:

„Takže to byla motivace, že jsem si řekl, co tady budu sám s manželkou dělat, to budeme jako na

hradě  na zámku procházet se svícnama a navštěvovat se. Tak mě  napadlo tohle. Já jsem slyšel tu

Jílkovou, takže to byla první moje motivace, kdy jsem se díval na ten pořad v televizi.  Na konci

pořadu řekla to jméno Natama a já jsem si to našel na internetu a jel jsem přímo do tý Prahy, nechal

jsem se tam oficiálně pozvat na telefonický pohovor a tam jsem dostal bližší, konkrétní informace o

tomto poslání. A přišlo mi to velice pro mě takový lukrativní, že prostě jako pomáhat dětem, který jsou

v krizový situaci a byly by v tom děcáku půl roku nebo i rok, proč by to dítě nemohlo být tady u mě a

tady se bude mít dobře, budou tady prostory, zahrada.“ (Žadatel II)
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7.1.2 Očekávání, představy a budoucnost

 

Z hlediska očekávání se žadatelé snaží myslet optimisticky. Pro žadatele je zejména

důležité, aby příchod dítěte negativně neovlivnil fungování jejich rodiny. Jedna žadatelka

podle svých slov neočekává nic, spíše naopak hodně práce a vynaložené lásky.

„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.“ (Žadatel I)

Všech pět žadatelů se shodlo, že se nedá hovořit o těhotenství, nevnímají žádné stejné

znaky. Rozdíly vidí zejména v neurčitosti toho, jaké dítě přijde, v jeho pohnuté minulosti.

Stejně tak jim vadí pominutí „tzv. ideální chvíle“ pro to, vzít si dítě do pěstounské péče,

která v důsledku odborných příprav, posuzování žadatelů a následného očekávání pomine

a žadatel se tím víceméně přestane zabývat. Naopak těhotenství žena prožívá každý den,

od chvíle kdy se rozhodne, že si přeje dítě, až do jeho porodu. 

„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.“ (Žadatel I)

Svoji  budoucnost  za  pět  let  vidí  všichni  žadatelé  optimisticky.  Doufají,  že  jejich

rodina bude již v této době  stabilní a náročné životní  situace budou vyřešeny. Děti  v

pěstounské  péči  již  budou  aklimatizovány  v  jejich  nové  rodině  a  stejně  tak  všichni

členové rodiny je budou respektovat.
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7.1.3 Odborná příprava pro výkon pěstounské péče

Všichni žadatelé prošli odbornou přípravou pro výkon pěstounské péče a v jednom

případě  pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu.  Všech pět  žadatelů  shrnuje

přípravu jako zajímavou a obohacující, ale ve dvou případech se dále objevovaly názory o

časové  náročnosti  a  stejně  tak  náročnosti  psychické  v  individuálních  konzultacích  s

psycholožkou. V jednom případě, ale žadatel hovoří o neužitečnosti v jejich konkrétní

situaci, kdy žádají o konkrétní dítě jejich společné známé, která se léčí ze závislosti na

alkoholu:

„No určitě je to zajímavý a pro ty lidi, co si žádají, je to přínosný, ale pro nás to, si myslím, trochu

postrádalo ten smysl, protože my přece víme, jaká je ta situace Oliny a jaká je Janička. Takže to mi

třeba taky vadilo, že sme tím museli projít. Třeba ty individuálky s psycholožkou byly dobrý. Tam

jsem si mohla vyřešit i nějaký svoje věci nebo i rodinný, protože vlastně všude něco je a kdo říká, že

ne, tak lže.“ (Žadatel V)

Jedna z žadatelek hovoří o přínosnosti přípravy následovně:

„To rozhodně, hlavně i ty individuální rozhovory s psycholožkou  pro mě byly přínosný. Mohla

jsem si v hlavě všechno urovnat i ujasnit, a to společně se svojí rodinou.“ (Žadatel IV)

7.1.4 Reakce rodiny na rozhodnutí stát se pěstounem/pěstounkou

Všichni  žadatelé o pěstounskou péči  hovoří  o  neutrálních  až pozitivních reakcích

svých biologických dětí i svých rodičů. Jako neutrální reakce označuji reakci typu „je to

vaše  věc“,  „jste  už  dospělí“.  Žádný  z  nich  se  nesetkal  s  negativními,  odsuzujícími

reakcemi. 

Co se týká přesvědčení partnerů, prvotní impuls přišel ve čtyřech případech od ženy

(z toho dvě ženy samoživitelky s příteli) a jednou od muže (žadatel o pěstounskou péči na

přechodnou dobu). Všichni žadatelé se shodují, že je důležité, aby zejména partneři  a

biologické děti, pokud ještě žijí s rodiči,  s pěstounskou péčí souhlasili. I u odborných

příprav platí, že s pěstounskou péčí musí souhlasit oba partneři.

„Já když jsem řekl manželce tu svoji motivaci, tak s tím velice souhlasila, byla úplně nadšená.

Protože kdyby nebyla pro, tak to nejde, to by nešlo aplikovat, protože musí souhlasit oba partněři.
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Jakmile je jeden proti, tak nemá smysl o tom uvažovat.“ (Žadatel II)

7.1.5 Největší radost, největší zklamání a překvapivé obohacení

Jako  tu  největší  radost  v  období  čekání  na  dítě  určují  dvě  žadatelky  samotnou

přípravu, která jim přinesla cenná témata, určitou dobu, po které očekávaly příchod dítěte.

Stejně  tak  byly  spokojené  se  společností  lidí,  kteří  se  na  přípravě  sešli.  Další  dvě

žadatelky se shodly,  že největší  radost  jim přineslo  společné rozhodnutí  s manželem,

vydat  se  na  cestu  k  pěstounské  péči.  Oceňují  své  partnery  a  vyzdvihují  společné

rozhodnutí. Jeden z žadatelů popisuje tu největší radost z toho, jak snadno a lehce prošel

nejen psychologickými testy,  ale i  celým legislativním procesem.  Hovoří  o setkání  s

příjemnými lidmi, které poznal na cestě za pěstounskou péčí na přechodnou dobu.

„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.“ (Žadatel I)

Jako největší zklamání označují žadatelé ve čtyřech případech dobu, kdy čekají na

dítě. Popisují ji jako příliš dlouhou, nechápou, proč to trvá tak dlouho, vadí jim neurčitost

doby. Stejně tak hovoří o tzv. ideálním čase, který byl podle jejich slov poté, co ukončili

přípravu a očekávali příchod dítěte každým dnem. Tři z žadatelů již čekají více jak 18

měsíců od zařazení do evidence žadatelů o pěstounskou péči. 

Žadatel  o  pěstounskou péči  na přechodnou dobu hovoří  v  souvislosti  s  největším

zklamáním o legislativě v oblasti náhradní rodinné péče. Podle jeho slov se stále více

upřednostňují  práva  biologických  rodičů  před  rozhodnutím  dítěte,  náhradní  rodiče  v

pěstounské  péči  na  přechodnou  dobu  mají  naopak  spoustu  povinností,  které musí

vykonávat a téměř žádná práva.

„No asi nejhorší je ta doba čekání, nic není konkrétního, nevíme v podstatě, co se stane zítra, jak

bude to dítě staré, jestli bude mít nějaký zdravotní handicap. To mě někdy tak přepadne, jestli to vůbec

ještě zvládneme. Roky nám utíkají a jestli budeme čekat ještě třeba pět let, tak nevím, jak bychom to
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ještě zvládli.“ (Žadatel IV)

Určit něco v období čekání na příchod dítěte do rodiny jako překvapivě obohacující

nedokázal jeden z žadatelů. Tři z žadatelů spatřují překvapivě obohacují setkání s lidmi z

oblasti  náhradní  rodinné  péče,  ale  i  v  samotné přípravě.  Byli  překvapeni  zejména  z

kolegů,  kteří  s  nimi  absolvovali  odbornou  přípravu.  Shledávali  je  jako  příjemné,

podobného charakterového rozpoložení, uznávající podobné hodnoty a morální orientaci.

Jedna z žadatelek byla překvapena z toho, co jí život přináší na cestě za pěstounskou péčí,

je  vděčná za to,  že se může starat  o  další  dítě,  i  přesto,  že se nebude jednat  o dítě

biologické.

„Obohatila mě určitě ta školení, to vzdělávání. A taky setkávání s jinými pěstouny, předávání si

zkušeností.“ (Žadatel II)

7.1.6 Změny motivace, pochybnosti

Čtyři  z  pěti  žadatelů  uvedli,  že  se  jejich  motivace  k  rozhodnutí  vzít  si dítě  do

pěstounské péče nezměnila, pěstounská péče je stále jejich cílem.

Jedna z žadatelek uvedla, že se jí střídají období, kdy věří v to, že to s dítětem v

pěstounské péči zvládne s obdobími, kdy váhá o svých schopnostem. Tyto stavy vztahuje

k dlouhé čekací době. Zpočátku o sobě byla přesvědčená, ovšem vlivem času, který jí

dává prostor pro  přemýšlení a úvahy o její bytové a finanční situaci a zejména o sobě

jako budoucí pěstounce, o sobě začíná pochybovat.

„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.“

(Žadatelka I)
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7.2 Psychologické těhotenství a život současných pěstounů

Na základě dat získaných z deseti provedených rozhovorů popisuji období očekávání

příchodu dítěte do rodiny a následného zhodnocení reality a pocitů pěstounů po příchodu

dítěte  do nové rodiny.  Zabývám se zejména jejich motivací  a  její  dynamikou,  jejich

očekáváními a představami o dítěti, reakcemi širší rodiny, zhodnocením příprav. Probrali

jsme i největší zklamání, radosti a překvapivé obohacení. Následně jsme se dostali i k

období příchodu dítěte do pěstounské rodiny, k vytváření prvotního pouta.

7.2.1 Motivace k pěstounské péči

Motivace k pěstounské péči je různá, v určitých aspektech se odlišuje od motivace k

adopci, jak uvádí Sobotková (2003) ve své publikaci Pěstounské rodiny: jejich fungování

a  odolnost.  V  následujících  odstavcích  tedy  uvádím  motivaci  k  pěstounské  péči  na

základě provedeného průzkumu.

Pěstouni uvedli čtyři druhy různých motivů k pěstounské péči. Nejčetnějším motivem,

který uvedlo pět  z deseti  pěstounů,  bylo touha mít dítě,  z toho se jednalo ve čtyřech

případech o nemožnost mít dítě přirozenou cestou, kdy u žen docházelo k potratům či

vývojovým vadám zárodku, a v pátém případě se jedná o touhu mít další děti po vlastních

odrostlých dětech, které si již žily vlastními životy mimo domov rodičů.

Dalším motivem, který se objevil ve dvou případech, byla blízkost vždy jednoho z

manželů  k  náhradní  rodinné  péči,  konkrétně  k  dětským domovů.  Jedna  z  pěstounek

pracovala v přímé práci s dětmi v dětském domově a jeden pěstoun pořádal sponzorské

akce pro děti z dětských domovů. Na základě znalosti této tématiky, s kterou seznámili i

své protějšky, začali o pěstounské péči přemýšlet.

Dvě  pěstounky uvedly,  že jejich potřeba užitečnosti  nebyla  do  té  doby naplněná.

Jedna z nich v té souvislosti hovoří o tom, že je jedináček, druhá o nenaplněném pocitu

nepodmíněné lásky od rodičů v dětství. Jejich nenaplněnou potřebu užitečnosti dávají do

souvislosti s uvedenými důvody.

U jedné pěstounky se jednalo o pomocnou ruku sociálně slabé rodině, kdy by jinak

děti skončily rozdělené po různých dětských domovech po České republice.
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„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.“ (Pěstounka I)

7.2.2 Očekávání, představy a budoucnost

Z hlediska očekávání a představ vzhledem k pěstounské péči  se objevovala široká

škála různých názorů.

Konkrétní  představy  o  dítěti  jako  je  vzhled,  pohlaví  si  vytvářeli  čtyři  z  deseti

pěstounů. Naopak v podstatě žádná očekávání a představy uvádějí tři z pěstounů. Ve dvou

případech pěstouni připouštějí, že očekávali, že situace bude náročná a vysilující. Jedna z

pěstounek uvádí, že velmi přemýšlela nad stabilitou a fungováním rodiny v souvislosti s

tím, jaké změny pěstounská péče do rodiny vnese. 

„Představy jsem si vytvářela, ale spíš o tom, jak to u nás bude fungovat až to dítě dostaneme, jak

bude fungovat naše rodina, jak těžké to pro nás bude, co se bude muset změnit.“ (Pěstounka IX)

Pouze jedna pěstounka by částečně přirovnala čekání na pěstounské dítě k těhotenství,

a to zejména vlivem představ, které si o dítěti vytvářela a také tím, že se na dítě těšila.

Ovšem těhotenství má danou délku, která může být o několik týdnů kratší nebo naopak o

několik dní delší, u pěstounské péče to ale neplatí a naopak, většina pěstounů překročilo

jeden i dva roky, než jim bylo nabídnuto dítě do pěstounské péče.

Zbylých devět pěstounů hovoří o těhotenství a o čekání na dítě do pěstounské péče

jako o dvou rozdílných věcech. Hovoří o zcela jiném prožívání situace, kdy těhotenství

vnímají jako něco pozitivního, na rozdíl od čekání na pěstounskou péči. Čekání popisují

jako nekonečnou dobu plnou obav, jako nepříjemnou situaci, u které nevíte, kdy skončí.

Někteří z nich popisují nedůvěru k úředníkům v náhradní rodinné péči, kdy je podezírali z

toho, zda opravdu dělají tolik, aby se dítě co nejdříve dostalo do jejich rodiny.
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„Když otěhotním, tak vím, jak to těhotenství probíhá a tady u mě byla taková ta bezmocnost i najít

si důvěru v úředníky, že dělají všechno pro to, abychom mohli dostat dítětě a aby taky odpovídalo naší

situaci. Bojovala jsem s tím, abych úředníkům věřila, že jsou na naší straně. Chtěla jsem si pomoc

sama, ale to se nepodařilo. Zase mi bylo jasný radši si počkat, než si nějaký vydupat a pak to bejt

blbě.“ (Pěstounka V)

Z hlediska pohledu do budoucnosti  byli  pěstouni veskrze optimističtí.  Osm z nich

hovoří  o  dosažení  stavu  fungující,  stabilní  rodiny,  kdy děti  v  pěstounské péči  budou

začleněny  do  rodiny  a  společně  budou  fungovat  jako  „běžná“  rodina.  V  některých

případech se objevovaly drobné obavy z prospěchu dětí  na základních nebo středních

školách. Ovšem ani ty neovlivnily optimistické výhledy pěstounů do jejich budoucnosti.

Jedna pěstounka odpověděla tak, že odmítá přemýšlet daleko do budoucnosti, jelikož

nikdy nevíme, co nám naskytne další den. Její odpověď může být také ovlivněna faktem,

že jí zemřela biologická dcera v době, kdy se již starala o své první pěstounské dítě.

„Přežít“,  se ozvalo z úst  jedné z pěstounek, která má těžce mentálně  postiženého

autistického syna, který je již dospělý, ale plně závislý na svých rodičích. Jak sama říká,

chce, aby její „pěstounská dcera“ žila plnohodnotný život a využívala možnosti, které jí

život nabízí. 

„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.“

(Pěstounka IV)

7.2.3 Odborná příprava pro výkon pěstounské péče

Pět z dotazovaných pěstounů přípravou neprošlo, v době kdy si žádali o své první

dítě, to ještě nebylo povinností. V jednom případě na odbornou přípravu u dané žadatelky,

nyní již pěstounky, zapomněli.

Ti, kteří odbornou přípravou pro výkon pěstounské péče prošli, tedy pět pěstounů, ji

hodnotí kladně. Shodují se, že příprava je přínosná a důležitá. Díky široké nabídce témat
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dostanete přehled o tom, co může budoucí pěstouny potkat. Téměř každý si našel téma,

které  ho zaujalo  a které v  životě  využil.  Stejně  tak oceňují  získání  kontaktů  na  jiné

žadatele a společné sdílení očekávání příchodu dítěte do pěstounské péče. Ovšem stejně

tak se shodují, že realita je zcela jiná a na některé věci, na které vás během přípravy

upozorňovali, si vzpomenete až zpětně, když je prožijete.

„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.“ (Pěstounka I)

7.2.4 Reakce rodiny na rozhodnutí stát se pěstounem

Reakce nejbližší rodiny v otázce náhradní rodinné péče jsou důležité, může dojít k

utužení vztahů,  ale také naopak k ochlazení vztahů  až k úplnému přerušení kontaktu.

Všechny tyto situace se také vyskytly u pěstounů, kteří mi poskytli rozhovory.

Polovina pěstounů uvádí, že přijetí dítěte do pěstounské péče proběhlo bez problémů.

Nejbližší rodina dítě přijala za své, respektují ho jako nového člena rodina.

Naopak  polovina  z  nich  hovoří  o  konfliktu  ze  strany  rodičů  z  manželovy  nebo

manželčiny strany, či o konfliktu ze strany sourozence, který se postavil proti rozhodnutí

rodičů.  Konkrétně  dvě  pěstounky  uvedly  ochlazení  vztahů  ze  strany  jejich  vlastních

rodičů, konkrétně matek, které dítě nechtěly přijmout jako své nové vnouče.  Stejně tak

dvě  pěstounky hovořily  o  dočasném zpřetrhání  kontaktu  s  rodiči  manžela,  kteří  také

odmítali  přijmout dítě  do rodiny a dávali  to svým chováním najevo. Jedna pěstounka

uvedla,  že po přijetí  dítěte,  se projevila  úplná nerozhodnutost  jejího manžela ve věci

pěstounské péče. Manžel ve svém chování dokazuje, že si nedokázal k dítěti najít cestu a

není  schopen  ho  přijmout  do  rodiny.  Veškeré  jeho  nedostatky  v  chování,  negativní

vlastnosti připisuje na vrub tomu, že není jeho dítětem, ale dítětem cizím.
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„Já jsem od toho asi nic víc nečekala, ale spíš sme narazili na manžela, tam se opravdu ukázalo

jeho  já,  že neskousne úplně  všechno.  My ženský  jsme prostě  mámy,  dokážeme i  něco odpustit,

přimhouřit oči, ale můj manžel ne, ten po Jirkovi požaduje striktní věci. Je na něj tvrdší než je na naši

holku.“ (Pěstounka VIII)

7.2.5 Porovnání očekávání s realitou po příchodu dítěte do rodiny

Lidé  si  vytváří  určité  představy,  očekávání,  aby  se  dokázali  nějakým  způsobem

připravit na realitu, která je čeká. Ovšem zabarvení našich představ může být různé. Může

se jednat o představy optimistické, neutrální až negativistické. Realita ovšem může být

úplně jiná. 

To, že mít dítě v pěstounské péči je naprosto odlišné od předchozích představ uvedlo

devět z deseti pěstounů. 

Sedm z nich popisuje realitu jako mnohem těžší a náročnější. Všichni tento vnímaný

stav určují vzhledem ke stavu dítěti v pěstounské péči. Děti byly opožděné, zanedbané, u

některých se objevovalo psychomotorická opoždění, na které je nikdo při přebírání dítěte

do pěstounské péče neupozornil. Jedna pěstounka popisuje, že se o psychomotorickém

opoždění u dítěte dozvěděla až z lékařské zprávy, kterou si doma pročítala. Cítila to jako

podraz.  Děti  také  nepříjemně  překvapovaly  svým  zvláštním  chováním,  hygienickými

návyky,  které  pěstouny  omezovali  ve  způsobu  žití  dosavadního  života.  Museli  tedy

změnit své návyky, způsob života a přizpůsobit se aktuálním potřebám dítěte.

„Ty děti jsou jako z jiný planety, jako kdyby přilítly odněkud jinud, jsou úplně jiné než byli třeba

naši kluci.“ (Pěstoun VI)

„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.“ (Pěstounka I)

Očekávání dalších tří pěstounů bylo spíše takové, že tušili, že to bude náročné, ale

věřili,  že to zvládnou. Proto byli  překvapení, když se dítě  projevovalo po zdravotní i

psychické stránce v normě.  Děti  se chovaly běžným způsobem, tak jak byli  pěstouni

zvyklí  u  svých  předchozích  dětí.  U  dětí  se  neprojevovaly  žádné  odchylky.  Jedna  z

pěstounek uvedla, že vše bylo v pořádku do doby, než dítě nastoupilo do základní školy.
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Zde se začalo mentální opoždění projevovat v plné síle a museli dítě přeřadit do praktické

školy, kde jeho problémy pokračují, ale dají se zvládnout. Sama to prožívala jako osobní

prohru, zklamání, chtěla dítě na základní škole udržet, ale viděla, že na to mentálně nemá

dispozice.

Další  z  pěstounek  vypověděla,  že  po  příchodu  pěstounského  dítěte  do  rodiny se

změnilo chování manžela, u kterého se projevila neujasněnost a nepřesvědčení v otázce

pěstounské péče. Dítě dlouho vnímal jako někoho cizího, kdo jim nabourával rodinu. I v

současné době po více jak šesti letech tyto tendence přetrvávají.

„Tak Evička dokud byla malá, tak v pohodě, ale pak jako když začala chodit do školy, tak byly

problémy. Já jsem počítala s tím, že budou problémy, tak víme z jakýho prostředí pochází. Myslela

jsem,  že zvládneme normální  školu,  ale  to jsme teda nezvládli,  skončila  v praktický a i  tam má

problémy.“ (Pěstounka II)

7.2.6 Největší radost, největší zklamání a překvapivé obohacení

Emoce, ty v našem životě dokáží zanechat silné vzpomínky. Následně tyto vzpomínky

rádi ve své paměti vyhledáváme a znovu si je přehráváme anebo bychom na ně nejraději

zapomněli. Ovšem právě ty nejintenzivnější emoční vzpomínky v nás zůstávají a dají se

snadno oživit. Pokud jsem se tedy zeptala pěstounů na jejich největší radost a největší

zklamání v období očekávání dítěte, zpravidla hned reagovali.

Sedm pěstounů jako největší  radost uvedlo okamžik prvotního kontaktu s dítětem.

Někteří z nich tento okamžik vysvětlovali již samotným telefonátem úředníka s nabídkou

umístění dítěte do pěstounské péče. Zajímavá je také shoda manželů na tom, že právě toto

dítě  si  vezmou do pěstounské péče.  Většina z nich tento okamžik popisovala tak,  že

stačilo číst neverbální chování druhého z manželů a vycítili, že toto dítě je přijato.

Jedna z pěstounek popisuje největší radost jako dobu těšení se na dítě, nevnímá ji jako

okamžik, ale jako pozitivní prožívání určitého období.

Další z pěstounek ocenila rychlost vyřízení žádosti  o pěstounskou péči  a přidělení

dítěte do pěstounské péče.

Poslední z pěstounek si  nevzpomněla na nic mimořádného, co by jí  v dané době

udělalo výraznou radost.

70



„Když jsme ji asi poprvé viděli a když ona pořád říkala, já tě mám ráda, to říká do dneška. „Já

mám tebe ráda!“. To říká pořád.“ (Pěstounka II)

Jako  největší  zklamání  určili  čtyři  pěstouni  čekací  dobu  na  přidělení  dítěte  do

pěstounské péče. V jejich případě se jednalo o dobu delší než dva roky od zařazení do

evidence žadatelů o pěstounskou péči na krajském úřadě. Čekací dobu popisovali jako

nekonečnou, stresující, v některých případech i demotivující.

„Ta doba nám strašně vadila. Člověk se dlouho rozhoduje, jestli do toho má jít a pak ještě čeká. Já

jsem chtěla ještě víc dětí, chtěla jsem tři děti, ale vzhledem k věku už to není možný.“ (Pěstounka VI)

Tři  pěstouni si stěžovali  na přístup úředníků v otázkách pěstounské péče. Ve dvou

případech  se  jednalo  o  jejich  přístup  v  souvislosti  s  čekací  dobou,  která  pěstounům

připadala příliš dlouhá a práce úředníků nedostatečná. V jednom případě  si pěstounka

stěžovala na jejich  postup při  řešení  jejich  případu,  kdy byly upřednostňovány práva

biologického rodiče před právy a zájmy dítěte.

„Na tom procesu je šílený to, že člověk měl svoje dítě, pak už i svoje děti dál a furt vás prověřujou,

mně to připadá zbytečně byrokratický. Přitom na druhou stranu jsou rodiče, který maj vlastní děti a

mlátěj je a tak dále.“ (Pěstounka VII)

Jedna pěstounka hovořila o zklamání z legislativy v oblasti náhradní rodinné péče,

zejména co se týká práv a povinností biologických rodičů, dítěte a pěstounských rodičů.

Další  pěstounku obtěžovalo vyplnění  dotazníku během psychologického vyšetření.

Byla zděšena jeho obsáhlostí a sama označila některé otázky jako zbytečné, opakující se a

hloupé.

Jedna z pěstounek popisuje jako největší zklamání postavení manželových rodičů k

jejich rozhodnutí stát se pěstouny. Rodiče jejich rozhodnutí nerespektovali a snažili se jim

ho vymluvit, hledali příčiny jejich neplodnosti. Na základě tohoto chování vztahy mezi

tehdy budoucími pěstouny a jejich rodiči ochladly.

Překvapivé obohacení  obvykle vnímáme až po nějaké době,  kdy danou situaci  či

okamžik prožijeme a určitým směrem nás ovlivní.

Osm z deseti pěstounů uvedlo jako překvapivé obohacení změnu dosavadního života,

přehodnocení dosavadních hodnot, pohled na svět novýma očima na základě zkušeností s
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dítětem v pěstounské péči.

Pěstounka I to vystihla takto:

„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 si 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.“ 

Zbylé  dvě  pěstounky  spatřovaly  obohacení  v  setkávání.  V  jednom případě  šlo  o

setkání  s  lidmi  v  oblasti  pěstounské  péče  na  úrovni  sociálních  pracovnic,  úředníků

krajského  úřadu,  kteří  pěstounku  obohatili  svým  příjemným  chováním  a  odbornými

radami. Ve druhém případě pěstounka hovořila o společném sdílení s ostatními pěstouny

prostřednictvím rodinného centra, kde setkávání probíhají.

7.2.7 Změny motivace, pochybnosti

K určitému jednání máme vždy motivaci, může být vědomá, ale také si ji nemusíme

uvědomovat. Ovšem přesto, že jsme pro něco rozhodnuti, že něco chceme, neznamená, že

se do naší mysli nemohou dostat pochybnosti a obavy.

Osm z deseti pěstounů uvedlo, že si šli pevně za svým cílem a ani zpětně nelitují, že si

vzali  dítě  do  pěstounské  péče.  Samozřejmě,  že  museli  řešit  zdravotní  a  výchovné

problémy dítěte, které pro ně byly psychicky náročné, ale nikdy by dítě nevrátili zpět do

dětského domova. Zajímavé bylo sdělení třech pěstounek, které hovořily o mateřském

pudu, který je držel i  v náročných situacích.  Touha po dítěti  u nich byla nezměrná, i

přesto, že všechny tyto žadatelky své vlastní děti mají.

„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.“

(Pěstounka I)
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„Asi bysme couvli, ale vzhledem k tomu nadšení. To by si ty děti nikdo nebral. Někdy mi úplně

přišlo, že ten mateřský pud úplně zastírá zdravý rozum. Já ale rozhodně nelituju, ten život nám to

hrozně zpříjemnilo. Přijde mi to naprosto přirozený, vzít si ty děti, když tady pro ně máme místo a

holčičku už jsme mít nemohli.“ (Pěstounka VI)

Dvě  pěstounky hovořily  o  částečných změnách motivace,  kdy se obávaly,  zda to

zvládnou, zda mají dost sil. Je důležité říct, že jedna pěstounka byla samožadatelka, takže

neměla oporu v partnerovi. Druhá pěstounka měla partnera a dva syny, z nich ale první

syn trpí autismem a je těžce mentálně postižený, proto měla strach z dalšího postižení,

které by se u dítěte v pěstounské péči mohlo objevit. Jejich podmínka tedy byla, aby se

jednalo o dítě zdravé, samozřejmě se ale nevyhnuli celkovému opoždění dítěte.

7.2.8 Kontakt s biologickou rodinou

Velmi  ožehavým  tématem v  oblasti  pěstounské  péče  se  zdá  být  právě  kontakt  s

biologickou rodinou, neboť dítě má právo na kontakt s biologickými rodiči a stejně tak

biologičtí rodiče mají práva a povinnosti vůči dítěti. Jedná se tedy o zcela jinou situaci

než u adopce.

Devět z deseti pěstounů uvedlo, že děti vědí, že nejsou jejich biologickými rodiči. Jak

ale někteří z nich uvedli, ne všechny děti jsou schopné tuto informaci pochopit a přijmout.

Buď  se  jedná  o  nízký věk  dítěte  nebo  mentální  opoždění,  které  brání  pochopit  tuto

informaci. V některých případech děti o této informaci nechtějí slyšet, považují se za děti

pěstounských rodičů a odmítají tuto informaci přijmout. Některé z dětí jsou v kontaktu se

svými  sourozenci  nebo jedním z  rodičů  obvykle přes dopisy.  Právě  dopisy nejčastěji

posílají matky v době, kdy jsou ve vězení a jsou k tomu motivované. Tuto zkušenost

uvedly tři pěstounky.

„Kontakt máme s maminkou, protože maminka je ve vězení a pokud je ve vězení, tak se nám

ozývá velmi často. Je mi to vysvětlovaný, že je to pro jejich dobro, píše mu srdceryvný dopisy. Teď už

ne, ale tak před dvěma lety ještě u každej dopis probrečel. Vždycky jsem se mu to snažila, trošku ho

jakoby, nechala jsem mu přečíst ten dopis a pak jsme si o tom povídali.“ (Pěstounka VIII)
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„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.“ (Pěstounka IV)

7.2.9 Vyhledání odborné pomoci

Každý člověk se ve svém životě může dostat do náročné životní situace, na kterou mu

jeho síly nestačí. Náročnou životní situací se také může stát přijetí dítěte do pěstounské

péče a jeho eventuální výchovné či zdravotní problémy.

Všichni  pěstouni  souhlasili  s  tím,  že v  případě  potřeby by se  nebáli  kontaktovat

odbornou pomoc a poradit se s odborníky. 

Stejně  tak  se  vyslovili,  že  jsou  spokojeni  s  centrem pro  pěstounské  rodiny,  kam

docházejí.

„To je úplně suprový. Nemohli jsme nejdříve pořád najít centrum, kam bysme mohli chodit. Jsem

nadšená z těch přednášek i z toho, že se můžeme sejít, probrat všechno s ostatníma. Vím, že můžu

kdykoli zavolat. A skvělý jsou i víkendovky a že je tam postarání o děti, tak si to užíváme.“ (Pěstounka

V)

7.2.10 Zajímavé poznámky

Zde bych ráda uvedla poznámky pěstounů,  které se nedaly zařadit  do žádného z

vytvořených trsů, ale bylo by škoda je zde neuvést. Celkově dokreslují pohled na život

pěstouna před a po přijetí dítěte do pěstounské péče.

Pěstounka I  uvedla,  jak  pro  ni  bylo  náročné obhájit  dítě  v  pěstounské péči  před

společností. Zpočátku se často setkávala s nevhodnými komentáři ze strany cizích lidí, ale

i přátel k dítěti. Lidé řešili vzhled i zdravotní stav přijatého dítěte. Pěstounka to vnímala

jako netaktní a mrzelo ji to.

 „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.“ (Pěstounka I)
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Další pěstounka mě mezi řečí upozornila, že děti v pěstounské péči, jsou úplně jiné

než vlastní děti.

„Ve svých zvyklostech, už mají něco odžitý, co je ovlivňuje a oni si to ve skrytu duše nesou

sebou.“ (Pěstounka II)

S některými z pěstounů jsme se dostali k otázce vytváření prvotního pouta mezi nimi

a dítětem v pěstounské péči. Jedna z pěstounek to vystihla takto:

„Já myslím, že určitě dva roky trvá než se to zklidní, dítě se uvolní, i to prvotní pouto se vytvoří,

tak nějak oboustranně. Dřív jsem si myslela, že je potřeba jeden rok, ale zpětně to vidím, že ty dva

roky určitě vzhledem k tý deprivaci. Člověk už musí znát ty reakce dítěte.“ (Pěstounka VI)

Jedna z pěstounek pokládá za nejdůležitější, pokud má někdo zájem stát se pěstounem

a jedná se o manželský pár, tak aby do toho šli oba rozhodnutí a přesvědčení, že to chtějí

společně.

„A ť vědí oba dva do čeho jdou. Musí spolu fungovat. Jo, není to špatný, ale, ale, ale má to nějaký

úskalí.“ (Pěstounka VIII)
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7.3 Shrnutí výsledků empirické části

V  této  podkapitole  bych  ráda  shrnula  získané  výsledky  výzkumu  z  hlediska

položených výzkumných otázek a cíle empirické části.

Cílem  empirické  části  je  zmapovat  žadatelovo  období  před  přijetím  dítěte  do

pěstounské péče z hlediska jeho motivace, prvotních impulsů, očekávání, prožívání a jeho

představ o budoucnosti. 

Žadatelovo období před přijetím dítěte do pěstounské péče je významným životním

obdobím, kterému předcházelo zásadní rozhodnutí vzít si do své rodiny pěstounské dítě.

Toto rozhodnutí je ve většině případů společným rozhodnutím manželů (pokud se nejedná

o  samožadatele),  je  to  období  plné  střídání  negativních  a  pozitivních  emocí,  období

zklamání  a  výher.  Motivace  k  pěstounské  péči  je  ve  většině  případů  altruisticky

orientovaná, tzn. že žadatelé chtějí pomoci dětem a nabídnout jim zázemí ve své rodině.

Druhým také velmi četným motivem je neschopnost zplodit  vlastní dítě,  kdy žadatelé

dávají  přednost  této  formě  náhradní  rodinné  péče  před  adopcí,  zejména  z  důvodu

rychlejšího vyřízení žádosti a širší nabídce dětí, dále se objevovaly motivy jako pomoc

sociálně slabé rodině, blízkost jednoho z manželů k náhradní rodinné péči. Z hlediska

očekávání se u žadatelů objevuje celá škála očekávání, která jsou optimisticky, neutrálně,

ale  i  negativně  zabarvena.  Ve  více  jak  polovině  případů  ovšem  respondenti  uváděli

optimistická očekávání vůči dítěti. Tato optimistická očekávání však po příchodu dítěte do

rodiny narážejí na realitu, která je popisována jako mnohem náročnější. V menší míře ti

pěstouni,  jejichž  očekávání  byly  zpočátku  negativní,  uváděli  příjemné  překvapení  z

chování  pěstounských  dětí.  Očekávání  příchodu  dítěte  a  prožívání  fyziologického

těhotenství jsou dvě odlišné věci, které spolu nemají nic společného. Očekávání příchodu

dítěte do rodiny je vnímáno jako náročnější, zejména z důvodu neohraničenosti tohoto

období, nikdy nevíte, jak dlouho budete na dítě čekat. Právě nekonečnost vnímaného času

je uváděno jako jedno z největších zklamání pro žadatele o pěstounskou péči. Žadatele ho

popisují  jako  frustrující,  náročné  období,  kdy  touha  po  dítěti  roste.  Není  proto  nic

překvapivého, že největší radostí se stává nabídka konkrétního dítěte do pěstounské péče.

Příjemně je prožívána také odborná příprava a kontakt s lidmi v oblasti náhradní rodinné

péče,  jak s  odborníky,  tak s  klienty.  Největší  překvapivé obohacení je  spatřováno ve

změně  kvality  dosavadního  života,  pěstouni  život  popisují  jako  hodnotnější  a

smysluplnější. Většina z nich proto nelituje svého rozhodnutí vzít si dítě do pěstounské
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péče spíše naopak. 

Ti, kteří prošli odbornou přípravou, ji popisují jako obohacující a potřebnou, ovšem

shodují se, že odborná příprava nemůže žadatele připravit na konkrétní dítě v pěstounské

péči. Jako negativa odborné přípravy byla uváděna časová náročnost příprav a psychická

náročnost individuálních pohovorů.

Pohled  respondentů  do  budoucnosti  je  optimistický,  věří  v  upevnění  vzájemných

vztahů a ve stabilitu rodiny. Někteří pěstouni hovořili o obavách v závislosti s nástupem

dítěte do povinné školní docházky.
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8 Diskuse

V této kapitole bych ráda zhodnotila jednotlivé kroky empirické části, jak naplnění

stanoveného cíle výzkumu, tak vybranou metodu, výběr respondentů, pracovní postup i

samotné výsledky,  které jsou shrnuty v předchozí  kapitole.  Závěrem diskuse bych se

věnovala dalšímu možnému směřování výzkumu.

Již během průběhu výzkumu jsem narazila na některé okolnosti,  které považuji za

limity mého výzkumu. Ovšem začala bych od počátku. Podle mého názoru bylo dosaženo

stanoveného cíle  výzkumu a to,  že bylo  zmapováno žadatelovo období  před přijetím

dítěte  do  pěstounské  péče  z  hlediska  jeho  motivace,  prvotních  impulsů,  očekávání,

prožívání  a  jeho  představ  o  budoucnosti.  Výsledky bych nyní  porovnala  s  odbornou

literaturou a provedenými výzkumy v této oblasti.

Z hlediska zaměření výzkumu je vhodné uvést výzkum Sobotkové (2003), která v

letech  1999-2001 realizovala  výzkum s  50 pěstounskými  rodinami  a mezi  jednotlivé

oblasti byla také zařazena motivace k pěstounské péči.  Zde se shodují výsledky jejího

výzkumu  s  mými,  a  to  že  motivace  k  pěstounské  péči  je  nejčastěji  altruisticky

orientovaná. Nejčastěji se objevoval motiv pomoci potřebným dětem, pocit síly vychovat

další děti. Následně se shodujeme i v motivu nemožnosti mít dítě, který byl uváděn jako

druhý nejčetnější.

V souvislosti  s názvem práce se nabízí  otázka, zda se objevují  shodné rysy mezi

prožíváním fyziologického těhotenství a očekáváním příchodu dítěte do rodiny.  Pěstouni

i  žadatelé o pěstounskou péči  nevnímají  shodné rysy v prožívání  očekávání příchodu

dítěte  do rodiny s prožíváním fyziologického těhotenství.  Toto tvrzení  potvrzuje také

Šanderová (2011), která hovoří o společné identitě matky a dítěte, která se vytváří během

fyziologického  těhotenství  a  která  náhradním  rodičům  chybí.  Náhradní  rodiče  jsou

ochuzeni  o  tuto  zkušenost  a  společné  prožívání  těhotenství  jim  chybí  při  vytváření

rodičovské identity. 

Dytrych s Matějčkem (1999) také inklinují k popírání shodných rysů mezi prožíváním

fyziologického  těhotenství  a  očekáváním  příchodu  dítěte  do  rodiny,  když  tvrdí,  že

pěstounství nepředpokládá stylizaci rodičů do rodičů vlastních. Pěstouni jsou často vedeni

k tomu, aby se do rolí  vlastních rodičů  nevžívali,  poté mají  větší  šanci  přijmout dítě

takové, jaké opravdu je.

Nelze tedy hovořit o psychologických stádiích během očekávání příchodu dítěte do
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rodiny, tak jak je popisuje Gloger-Tippelt během fyziologického těhotenství (In Šulová,

2005).

Zajímavý je také popis tří fází adaptace rodičů na nové dítě v rodině podle Zezulové

(2012).  Právě  příchod  dítěte  do  pěstounské  rodiny  je  završení  psychologického

těhotenství žadatelů  o pěstounskou péči.  Zezulová popisuje tři  fáze: fázi  nadšení, fázi

rozčarování a fázi smíření. Právě fáze rozčarování vzniká v závislosti na chování dítěte a

tato  fáze koresponduje s  výsledky výzkumu.  Více jak polovina respondentů  označila

srovnání očekávání a následné reality jako mnohem náročnější. O pocitech rozčarování se

také  můžeme  dočíst  v  publikacích  autorů,  kteří  se  tématikou  náhradní  rodinné  péče

zabývají, lze uvést jak tuzemské autory jako Zezulová (2012) Domov je místo, odkud tě

nevyhodí, Striová (2013) s publikací Děti, které se rodí v srdci, tak i zahraniční Glass

(2011) uvádí publikaci s názvem Rozbitá, Cairns (2013) publikace Bezpečná vazba mezi

náhradními rodiči a dítětem. V publikacích se dočtete o těžkostech, které jsou spjaty s

přijetím dítěte do pěstounské rodiny, o častých výchovných a psychických potížích dětí v

pěstounské péči.

Právě chování dětí z dětských domovů má svá specifika, která jsou spoluurčována

dobou psychické deprivace.  To,  že se nejedná o děti  zdravé a  tedy pocity zklamání,

rozčarování u pěstounů jsou na místě potvrzuje typologie osobnosti u dětí pod vlivem

deprivace.  Matějček,  Bubleová  a  Kovařík  (1997)  uvádějí  pět  typů  osobnosti:  typ

normoaktivní,  hypoaktivní,  sociálně  hyperaktivní,  sociálně  provokativní  a  typ

charakterizovaný náhradním uspokojováním potřeb. Jednotlivé typy se od sebe odlišují

zvláštnostmi  v  jejich  chování,  které  se  zformovaly  na  základě  působení  psychické

deprivace.

Matějček, Bubleová a Kovařík jsou také autory tzv. pražské studie, která probíhala v

letech  1992-1997  a  zabývala  se  dospělými  osobami,  které  v  dětství  vyrůstaly  ve

specifických  psychosociálních  podmínkách.  Jednalo  se  o  osoby  z  dětských  domovů,

individuální pěstounské péče, SOS vesniček, z nechtěného těhotenství a osoby kontrolní.

Osoby z  pěstounské  péče  vykazovaly nejvyšší  životní  spokojenost.  Naopak   dospělé

osoby, které strávili  dětství v dětských domovech, v době  výzkumu čtyřicetiletých, se

objevuje nízká společenská kompetence; nízká úroveň vzdělání a zaměstnání vzhledem k

výsledkům v inteligenčních testech ve starším školním věku; nízký skór sociální integrace

a tresty v době dětství zpětně hodnotí jako nepřiměřeně přísné. Muži se objevují často v

rejstříku  trestů,  jsou  často  svobodní  nebo  rozvedení,  uvádějí  problémy  s  láskou  a

celkovou nespokojenost s dosavadním životem. Ženy jsou takřka všechny vdané a mají
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děti,  dosahují  vyššího  skóru  sociální  integrace  než  muži.  Nejčastěji  ze  všech  skupin

uvádějí interrupce (Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997).

Tento výzkum uvádím, abych vyzdvihla význam pěstounské péče, i přesto, že realita

se zpočátku může zdát velmi náročná i třeba bezvýchodná, pěstounská péče má smysl a je

třeba pěstouny na jejich cestě podpořit odbornou pomocí.

 

Nyní bych se ráda vrátila ke zhodnocení postupu v empirické části diplomové práce.

Na základě stanoveného cíle výzkumu bylo určeno šest výzkumných otázek. Vzhledem k

tématu a stanovenému cíli, si myslím, že byl správně zvolen kvalitativní výzkum, metoda

polostrukturovaného rozhovoru, který dovoloval v případě nejasností položit prohlubující

otázky, ujasnit si odpověď  respondenta. Z hlediska rozsahu rozhovoru, který byl deset

základních  otázek  pro  žadatele  o  pěstounskou  péči  a  třináct  základních  otázek  pro

pěstouny, shledávám rozhovor jako přijatelně náročný.

Prvotní limity shledávám již ve výběru a množství respondentů. Výsledky výzkumu

by měly  větší  váhu,  pokud by skupina žadatelů  o  pěstounskou péči  a  pěstounů  byla

početně  vyrovnaná.  Skupina  pěti  žadatelů  o  pěstounskou  péči  není  natolik

reprezentativním  vzorkem  na  rozdíl  od  deseti  pěstounů.  Dále  by  nasbíraným  datům

prospělo, pokud by se rozhovorů zúčastnili oba partneři, kteří společně vychovávají dítě v

pěstounské péči, pokud se nejednalo o samožadatelky. Každý z partnerů může mít jiný

pohled na situaci a samozřejmě také prožívání každého z nich mohlo být v době čekání na

dítě odlišné, stejně tak můžeme hovořit o motivaci, očekávání i představách. Výzkumu

tedy chybí mužský, otcovský pohled, který je v rodině stejně důležitý jako pohled ženy.

Vyjma  rozhovoru  s  jedním  žadatelem  o  pěstounskou  péči  a  třech  rozhovorů  s

pěstounkami a jejich manželi. Manželé ovšem do rozhovorů nevstupovali či jen ve chvíli,

kdy nesouhlasili s výroky manželky nebo chtěli sami něco sdělit. Tedy pokud by mělo být

sdělení o dané problematice komplexní, mělo by být doplněno i pohledem muže. Tento

limit jsem si uvědomovala během jednotlivých rozhovorů. V první řadě je nutné si ale

uvědomit, že respondenti rozhovory poskytovali ve svém volném čase, zadarmo a z velké

části  vždy u nich doma, v jejich soukromí. Přišlo mi tedy nevhodné si ještě  diktovat

pravidla  a  trvat  např.  na  tom,  že  manžel  se  rozhovoru  musí  zúčastnit.  Navíc  počet

kontaktů  na pěstounské rodiny,  kterými jsem disponovala nebyl  tak obsáhlý,  abych si

mohla  klást  obsáhlé  podmínky  výzkumu,  spíše  jsem  byla  ráda,  že  souhlasili  s

poskytnutím  rozhovoru  na  dané  téma.  Z  hlediska  důvodů,  proč  se  manželé/partneři
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neúčastnili  výzkumu bylo  např.  hlídání  dětí,  neboť  jeden  z  partnerů  musel  v  rodině

fungovat a dát prostor druhému pro rozhovor.  Dalším důvodem bylo,  že se výzkumu

nechtěli účastnit, ale nevadilo jim, že se zúčastní jejich manželka.

Ve  výzkumu  byla  použita  metoda  vytváření  trsů,  která  je  podle  mého  názoru

vzhledem  k  formě  získaných  dat  adekvátní  metodou,  dovolující  data  setřídit  do

základních kategorií,  které byly předem částečně  předurčeny základními otázkami pro

rozhovor (viz. Příloha č.1).

Pokud bych se v dalším směřování výzkumu měla nejprve poučit z uvedených limitů

výzkumu, doporučovala bych zejména rozšířit vzorek žadatelů o pěstounskou péči,  tak

aby byl  roven počtu dotazovaných pěstounů,  a  tak zvýšit  reprezentativnost  výpovědí.

Vhodné by bylo také doplnit rozhovory výpověďmi partnerů či manželů a vytvořit tak

komplexní pohled do motivů, prožívání, očekávání a představ budoucích pěstounských

rodičů.

Dalším zajímavým podnětem by bylo zopakovat výzkum např.  za pět  let a získat

srovnání očekávání nynějších žadatelů o pěstounskou péči s realitou po příchodu dítěte do

jejich  rodiny.  U  pěstounů  by  bylo  zajímavé  srovnat  jejich  uváděné  představy  o

budoucnosti za pět let s následnou realitou.

Výzkum by také mohl mít ambici rozšířit  se na jiné formy náhradní rodinné péče,

konkrétně  na adopci. I  zde by bylo zajímavé sledovat  tzv. psychologické těhotenství

budoucích náhradních rodičů. Lze předpokládat, že adopce by do výzkumu přinesla nová

specifika daná právě jinou formou náhradní rodinné péče, stejně jako je tomu u motivace

(Sobotková, 2003).
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9 Závěr

Cílem této práce bylo zmapovat období očekávání přijetí dítěte do pěstounské rodiny. 

Snahou teoretické  části  diplomové práce  bylo  nastínit  problematiku  rodičovství  a

postupně přejít k tématu náhradní rodinné péče. Následně rozpracovat otázku prožívání

fyziologického těhotenství z pohledu biologických rodičů a prožívání očekávání příchodu

dítěte do rodiny z pohledu náhradních rodičů. 

Cílem  empirické  části  bylo  zmapovat  žadatelovo  období  před  přijetím  dítěte  do

náhradní rodinné péče z hlediska jeho motivace, prvotních impulsů, očekávání, prožívání

a  jeho  představ  o  budoucnosti.  Prostřednictvím  kvalitativního  výzkumu,  metodou

polostrukturovaného  rozhovoru  bylo  osloveno  patnáct respondentů,  pět  žadatelů  o

pěstounskou péči a deset pěstounů. 

Výsledky diplomové práce by mohly posloužit odborníkům v oblasti náhradní rodinné

péče, zejména těm, kteří realizují odborné přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči.

Bylo  by přínosné,  aby se žadatelé  o pěstounskou péči  mohli  v  období  očekávání  na

příchod dítěte  do rodiny o někoho opřít,  poradit  se  a  probrat  aktuální  situaci,  neboť

nejintenzivnější kontakt s odborníky v období očekávání je v rámci odborné přípravy a

následně  žadatel  pouze  čeká  na  telefonát  s  nabídkou  umístění  vhodného  dítěte.  Ke

zvážení by bylo i založení tzv. podpůrných skupin žadatelů o pěstounskou péči, kde by

žadatelé mohly společně sdílet své prožitky, dojmy a zkušenosti či se setkávat s pěstouny.

Tato setkávání by mohla zvyšovat jejich sebevědomí v roli žadatele o pěstounskou péči a

v roli budoucího pěstouna. Také by mohla mít pozitivní vliv na prožívání čekací doby,

která by mohla být lépe snášena, neboť právě nekonečnost čekací doby je považována za

jedno z největších zklamání na cestě za cílem stát se pěstounem.

V rámci odborných příprav by bylo vhodné více pracovat s očekáváními žadatelů o

pěstounskou péči, neboť u většiny z nich dochází po příchodu dítěte do rodiny k pocitům

rozčarování a zklamání. U těchto žadatelů se obvykle objevují optimistická očekávání,

která jsou následně narušena chováním dítěte.

 

Zpracovávání  diplomové  práce  zpětně  hodnotím  jako  přínosné,  a  to  z  několika

důvodů.  Na  základě  teoretické  části  jsem  si  vytvořila  přehled  o  otázce  rodičovství,

náhradní  rodinné  péči  a  fyziologického  těhotenství.  Seznámila  jsem  se  s  odbornou

literaturou,  která  se  váže k  tématu  diplomové práce.  Dále  jsem navázala  kontakty  s
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pěstounskými  rodinami,  které  mě  pustily  do  svého  soukromí,  do  svých  domovů  a

seznámily  mě  se  svými  příběhy.  Vyzkoušela  jsem  si  zpracovat  výzkumné  otázky  a

procvičit  metodu  rozhovoru,  jeho  následné  zpracování,  analýzu  kvalitativních  dat

metodou vytváření trsů a zhodnocení získaných výsledků.

83



10 Seznam použité literatury

ADAMS, Jon, SIBBRITT, David, LUI, Chi Wai. [online]. The use of complementary

and alternative medicine during pregnancy. 2011. Birth: Issues of Perinatal  Care,  Vol

38(3),  Sep,  pp.  200-206.  [cit.  2013-08-05] PsycINFO Dostupné  z

WWW:<http://web.ebscohost.cz>.

BIEHLE, Susanne N., MICKELSON, Kristin D. [online]. Preparing for parenthood:

How feeling of  responsibility  and efficacy impact expectant  parents. 2011.  Journal  of

Social  and  Personal  Relationships,  Vol  28(5),  Aug,  pp.  668-683.  [cit.  2013-07-05]

PsycINFO. Dostupné z WWW:<http://web.ebscohost.cz >.

BUBLEOVÁ, Věduna, FRANTÍKOVÁ, Jana, VANČÁKOVÁ, Martina, VÁVROVÁ,

Alena, VRÁNOVÁ, Lucie.  Průvodce náhradní rodinnou péčí. 6. vyd. Praha: Středisko

náhradní  rodinné  péče,  2010,  30  s.  [cit  2013-07-30].  Dostupný  z  WWW:<

http://www.adamcr.cz/soubory/pruvodce-nahradni-rodinnou-peci.pdf.>

BUBLEOVÁ,  Věduna,  MATĚJČEK,  Zdeněk,  KOVAŘÍK,  Jiří.  Pozdní  následky

psychické deprivace a subdeprivace. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1997,

70 s. ISBN 80-85121-89-1.

CAIRNS, Kate. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem. Traumata v raném

vztahu a psychická odolnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2013, 179 s. ISBN 978-80-262-0370-

4.

DYTRYCH, Zdeněk, MATĚJČEK, Zdeněk. Nevlastní rodiče a nevlastní děti. 1. vyd.

Praha: Grada Publishing, 1999, 143 s. ISBN 80-7169-897-0.

DVOŘÁKOVÁ,  Sophia.  Legislativa  v  NRP. In:  Seminář:  Jak  aktivně  nacházet

náhradní rodiče – profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání.

Liberec: Evropský sociální fond v ČR, 13.-14.6.2013

ERIKSON, H. Erik.  Dětství a společnost.  Praha: Argo, 2002, 387 s. ISBN 80-7203-

380-8.

GABRIEL, Zbyněk, NOVÁK, Tomáš. Psychologické poradenství v náhradní rodinné

péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, 144 s. ISBN 978-80-247-1788-3.

GIDDENS, Anthony.  Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 1999, 595 s. ISBN 80-7203-

124-4.

GLASS, Cathy.  Rozbitá:  příběh zneužívaného a odvrženého dítěte. 1.  vyd.  Praha:

Portál, 2011, 262 s. ISBN 978-80-262-0025-3.

HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena.  Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál,

84



2000, 774 s. ISBN 80-7178-303-X.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál,

2005, 408 s. ISBN 80-7367-040-2.

KOLUCHOVÁ,  Jarmila.  Diagnostika  a  reparabilita  psychické  deprivace. 1.  vyd.

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, 139 s. 

LANGMEIER, Josef,  KREJČÍŘOVÁ, Dana.  Vývojová psychologie. 1.  vyd.  Praha:

Grada Publishing, 1998, 344 s. ISBN 80-7169-195-X.

LANGMEIER, Josef, MATĚJČEK, Zdeněk.  Psychická deprivace v dětství. 4. vyd.

Praha: Karolinum, 2011, 399 s. ISBN 978-80-246-1983-5.

MACKŮ, František, MACKŮ, Jaroslava. Průvodce těhotenstvím a porodem. 1. vyd.

Praha: Grada Publishing, 1998, 327 s. ISBN 80-7169-589-0.

MARHOUNOVÁ, Jana. Od osamění k nové rodině. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické

nakladatelství, 1988, 123 s.

MATĚJČEK, Zdeněk.  O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. 1. vyd. Praha: Portál,

1994, 98 s. ISBN 80-85282-83-6.

MATĚJČEK,  Zdeněk.  [et  al.].  Náhradní  rodinná  péče:  průvodce  pro  odborníky,

osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999, 183 s. ISBN 80-7178-304-8.

MATĚJČEK, Zdeněk., BENEŠOVÁ, Lucie, BUBLEOVÁ, Věduna, KOLUCHOVÁ,

Jarmila, KOVAŘÍK, Jiří. Osvojení a pěstounská péče. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 155 s.

ISBN 80-7178-637-3.

MATĚJČEK Zdeněk, LANGMEIER, Josef. Počátky našeho duševního života. 1. vyd.

Praha: Panorama, 1986, 368 s. 

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1. vyd.

Praha: Grada Publishing, 2006, 332 s. ISBN 80-247-1362-4.

Nahradni Rodina [online]. Připomínky střediska NRP k novelizaci zákona o sociálně-

právní  ochraně  dětí. 2011  [cit.  2013-09-22].  Dostupné  z  WWW:

<http://www.nahradnirodina.cz/pripominky_strediska_nrp_k_novelizaci_zakona_o_social

ne_pravni_ochrane_deti.html>.

POHLMAN, E. The psychology of birth planning. Cambridge: Schenkman Publishing

Company, 1969, 496 s.

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY LIBEREC

[online]. Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči. 2013 [cit. 2013-07-04]. Dostupné z

WWW: < http://www.rpliberec.cz/index.php?page=codelame>.

RADVANOVÁ, S., KOLUCHOVÁ, J.,  DUNOVSKÝ, J.  Výchova dětí  v náhradní

85



rodinné péči. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980, 127 s.

SCHOOLEROVÁ, J.E. Adopce vztah založený na slibu. Užitečné rady a postřehy pro

adoptivní rodiče a pěstouny. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2002, 217 s. ISBN 80-7255-

066-7.

SOBOTKOVÁ, Irena.  Psychologie rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 2001, 176 s. ISBN

80-7178-559-8.

SOBOTKOVÁ, Irena.  Biologické rodiny dětí,  které jsou navrhovány do náhradní

rodinné péče. E-psychologie [online] roč. 4, č. 1, s. 51-57  [cit. 2013-07-23]. Dostupný

z WWW: < http://e-psycholog.eu/pdf/sobotkova.pdf>. ISSN 1802-8853.

SOBOTKOVÁ, Irena. Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. 1. vyd. Praha:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2003, 142 s. ISBN 80-86552-62-4.

STRIOVÁ,  Miloslava.  Děti,  které  se  rodí  v  srdci:  příběh adoptivní  a  pěstounské

maminky. 1. vyd. Praha: Portál, 2013, 172 s. ISBN 978-80-262-0359-9.

ŠANDEROVÁ,  Petra.  Tělesnost  jako  významný  faktor  procesu  adopce:  kulturně

antropologický problém. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2011, 162 s.

ISBN 978-80-7419-046-9.

ŠTURMA,  Jaroslav,  RIEGER,  Zdeněk.  Říci  osvojeným dětem  pravdu  o  adopci?

(Polemika). 2009. Psychologie DNES, 15 (12), 30-31.

ŠULOVÁ,  Lenka.  Člověk  v  rodině. In:  VÝROST,  Jozef,  SLAMĚNÍK,  Ivan.

Aplikovaná sociální psychologie I. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 303-343. ISBN 80-7178-

269-6.

ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 247 s.

ISBN 80-246-0877-4.

ŠULOVÁ,  Lenka,  FAIT,  Tomáš,  WEISS,  Petr  [et  al.].  Výchova  k sexuálně

reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, 2011, 439 s. ISBN 978-80-7345-238-4.

ŠVINGALOVÁ,  Dana.  Stres  v  učitelské  profesi. 1.  vyd.  Liberec:  Technická

univerzita, 2000, 39 s. ISBN 80-7083-382-3.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha:

Portál, 2000, 522 s. ISBN 80-7178-308-0.

VERNY, Thomas, KELLY, John. The Secret Life of the Unborn Child. London: Time

Warner Books, 1981, 240 s. ISBN 0-7515-1003-3.

VÍTKOVÁ-RULÍKOVÁ,  Klára.  Metodické  doporučení  MPSV  č.  7/2009  k

odbornému posuzování žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče. Praha: MPSV,

2009, 5 s.

86



VODÁK,  Pavel.  Adoptivní  dítě  a  jeho  rodiče:  o  jistotách  a  pochybnostech

rodičovského svazku. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1968, 90 s.

VYHNÁLEK, Miroslav. Psychologické aspekty metody L. Mojžíšové. In: HNÍZDIL,

Jan, EMINGEROVÁ, Dana.  Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. 1. vyd.

Praha: Grada Publishing, 1996, 81-89. ISBN 80-7169-187-9.

ZEZULOVÁ, Dagmar. Domov je místo, odkud tě nevyhodí. 1. vyd. Olomouc: V.U.G.,

2006, 113 s. ISBN 80-903799-0-7.

ZEZULOVÁ, Dagmar. Pěstounská péče a adopce. 1. vyd. Praha: Portál, 2012, 197 s.

ISBN 978-80-262-0065-9.

87



11 Seznam příloh

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

Příloha č. 2: Ukázka rozhovoru s Žadatelkou I

Příloha č. 3: Ukázka rozhovoru s Pěstounkou I

Příloha č. 4: Ukázka rozhovoru s Pěstounkou IV

Příloha č.5: Písemný souhlas se záznamem rozhovoru

88


