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Příbuzenská pěstounská péče očima pěstounů 
 

 

Úvodní část práce je věnována obecným definicím rodiny a způsobům jejího 

fungování a také definicím náhradní péče podle platné české legislativy. Třetí kapitola blíže 

popisuje příbuzenskou pěstounskou péči, včetně problematiky kontaktu pěstounů a 

biologických rodičů dítěte a problematiky doprovázení pěstounů, kteří jsou příbuznými dítěte. 

 

Praktická část práce je vedena těmito otázkami: Jak příbuzní pěstouni pohlíží na 

institut pěstounství? Jak hodnotí průběh péče o svěřené dítě? Jaké služby nejvíce potřebují? 

Obecným cílem je zkvalitnění služeb pro tuto kategorii pěstounů. 

 

Autorka  

 provedla 20 rozhovorů s pěstouny, kteří jsou napojeni na čtyři pražské 

doprovázející organizace (15 žen, 5 mužů; v 17 případech šlo o prarodiče dítěte 

s věkovým průměrem 60 let); 

 vypracovala 5 kazuistik reprezentujících podle jejího názoru typické případy 

příbuzenských pěstounů;  

 provedla průzkum názorů 4 pracovníků doprovázejících organizací formou 

dotazníku s otevřenými otázkami. 

  

Nejčastějším důvodem pro svěření dítěte do PPP byla drogová závislost biologických 

rodičů, méně často to byl nezájem, úmrtí, alkoholová závislost. Respondenti vyjadřovali na 

jedné straně satisfakci z toho, že základní péči o děti zvládnou, na druhé straně frustraci 

z toho, že jim ve všem nestačí, zejména ve sportovních a zážitkových aktivitách. Styk 

s biologickými rodiči mělo 12 dětí. Svou pozici vůči dítěti pěstouni charakterizují jako 

lavírování mezi skutečnou rodinnou pozicí prarodiče a rolí rodiče. Zachovaná rodičovská 

práva biologických rodičů některým náhradním rodičům komplikují péči. Doprovázející 

organizace je pěstouny vnímána vesměs pozitivně.  

    

Kazuistiky jsou stručné, ukazují variabilitu rodinných situací. Odpovědi pracovníků na 

autorčiny otázky jsou doslovnými přepisy toho, co jí pracovníci napsali s autorčinými souhrny 

k jednotlivým otázkám. Jako jeden ze sporných bodů se objevuje prověřování kompetencí 

příbuzných pěstounů.  

    

Materiál shromážděný autorkou představuje zajímavou sondu do PPP, byť není jasné, 

zda šetření pokrývá všechny přínosy a všechna úskalí PPP. Zejména u kazuistik a průzkumu 

pracovníků jsou nejasná kritéria výběru, proto je omezená možnost výsledky zobecňovat.  

               

Závěrečná doporučení jsou velmi stručná, při obhajobě by mohla být rozvedena. 

 Práce je napsána jasně, bez chyb. Citována je i zahraniční literatura. 
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