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Abstrakt 

Pro většinu lidí představuje rodina místo, ve kterém se cítí v bezpečně a 

milováni, ovšem ne všichni mají to štěstí, že fungující rodinu mají. V případě, že 

biologická rodina dítěte nefunguje tak, jak by měla, a dítě je nějakým způsobem 

ohrožené, má stát několik možností, jak dítěti pomoci. V případě, že má rodina řešitelné 

problémy, může stát pomocí preventivních zásahů různými způsoby situaci zlepšit. 

Pokud ale ani tyto zásahy nepomohou a dítě je nuceno rodinu opustit, je třeba dítěti 

zajistit alternativní prostředí. Dítě může být buď umístěno do ústavní péče, tedy do 

nějakého institucionálního zařízení, nebo do náhradní rodinné péče. Vzhledem 

k nedostatkům institucionální péče jsou v současné době podporovány hlavně různé 

formy náhradní rodinné péče.  

Pravděpodobně nejznámější formou náhradní rodinné péče je adopce, neboli 

osvojení, které dítěti zajistí novou rodinu a v rámci kterého dojde k přetrhání vztahů 

mezi dítětem a rodinou původní. Tato forma je ale možná pouze pro malé procento 

opuštěných dětí, protože většina z nich určitý vztah s původní rodinou má. Pro tyto děti 

pak představuje alternativu další forma péče, a sice pěstounská péče. V případě 

pěstounské péče dítě vyrůstá v náhradní rodině, pěstouni o něj každodenně pečují, 

ovšem dítě má stále vztah také k biologickým rodičům.  

Česká republika se v současnosti potýká s problémem poměrně velkého 

množství dětí umístěných v institucionální péči, protože pěstounů není dostatek. Tato 

práce se tedy zabývá možnostmi zvyšování zájmu o pěstounskou péči, která by dětem 

umožnila vyrůstat v rodině a navázat tak bližší vztahy, než by bylo možné v ústavní 

péči. 



  

 

Na základě kvalitativního výzkumu, který byl proveden formou devíti rozhovorů 

s pěstouny a dvou rozhovorů s odborníky z praxe, se práce zabývá motivacemi a názory 

stávajících pěstounů. Na základě těchto informací pak dochází k navržení možných 

změn, které by mohly vést ke zlepšení současné situace na poli pěstounské péče.  

 

 

Abstract 

For most people, family represents a place where they feel safe and loved. But 

not everyone is lucky enough to have a place like this, to have a functional family. If the 

biological family does not work as it should and a baby is threatened in some way, the 

state has several options to help the child. If there are solvable problems in the family, 

the state can try to help it by various interventions to improve the situation. But if these 

actions do not help and the child is forced to leave this family, it is necessary to ensure 

alternative environment for baby. The child can either be placed in institutional care, or 

to substitutional family care. Considering the shortcomings of institutional care, various 

forms of substitutional care are mainly supported. 

Probably the best known form of substitutional care is adoption. In the case of 

adoption, baby becomes the member of new family and relationships between child and 

his biological family vanishes. This form is only possible for a small percentage of 

abandoned children, because most of them still has some kind of relationship with 

biological family. For these children, there is an alternative, namely foster care. In the 

case of foster care, child grows up in a foster family, foster parents care for him every 

day, but the child still has a relationship with the biological parents as well. 

The Czech Republic is currently facing a problem of relatively large number of 

children placed in institutional care because there is not enough foster parents. This 

thesis is concerned with the possibilities of increasing interest in foster care, which 

would allow children to grow up in a family and build a closer relationship than would 

be possible in institutional care. 

Based on qualitative research, which was conducted through nine interviews 

with foster parents and two interviews with experts, this thesis deals with the 

motivations and opinions of current foster parents. On the basis of this opinions it 

proposes possible changes that could lead to the improvement of the current situation in 

the field of foster care. 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému 

Rodina je základní jednotkou společnosti a je to místo, ve kterém člověk vyrůstá, 

vyvíjí se a získává důležité vzorce. Přestože v poslední době je velké množství funkcí 

rodiny přejímáno státem a různými institucemi, rodina je stále místem, které je pro 

každého člověka výjimečné. Ovšem ne každý má to štěstí vyrůstat ve vlastní rodině, 

existuje spousta dětí, které nemají biologické rodiče, nebo je naopak mají, ale jsou zde 

překážky, které brání tomu, aby s nimi mohly vyrůstat (finanční potíže, zdravotní 

potíže, problémy se závislostmi…).  

Problémem, se kterým se Česká republika v poslední době velice potýká, je to, že 

dětské domovy a celkově instituce náhradní rodinné péče jsou přeplněné dětmi. Přestože 

je u nás poměrně velké množství zájemců o adopci, v těchto ústavech je jen malé 

množství dětí, které jsou pro ni vhodné a to z toho důvodu, že naprostá většina dětí, 

které vyrůstají v ústavní péči, biologické rodiče má, a tím pádem nejsou pro adopci 

vhodné. Zde se tedy otevírá poměrně velký prostor pro pěstounskou péči, která by 



  

 

částečně vyřešila problém těchto dětí, ale vzhledem k tomu, že počet zájemců o 

pěstounskou péči je poměrně malý, není v České republice tato péče příliš rozšířená.  

Počátkem roku 2013 vešla v platnost novela Zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

jejímž cílem bylo vylepšení podmínek náhradní rodinné péče. Přestože hlavní změnou, 

o kterou se novela zasloužila, bylo zavedení pěstounské péče na dobu přechodnou 

(zvláštní druh pěstounské péče, který je časově omezený a je vhodný i pro velmi malé 

děti), došlo také ke změnám na poli „klasické“ pěstounské péče. Došlo k úpravě dávek 

pěstounské péče [ZSPOD 401/2012 Sb. §47e-n] a zároveň k přiznání práva pěstounů na 

důchodové pojištění. Podmínky pro výkon pěstounské péče jsou tedy v současné době 

lepší, než před přijetím novely.  

Téma pěstounské péče pro svou diplomovou práci jsem zvolila z toho důvodu, že 

bakalářskou práci jsem psala na téma pěstounská péče na dobu přechodnou a již při 

psaní této práce mně velmi překvapilo, že velké množství lidí, se kterými jsem téma 

probírala, nemají velké znalosti o náhradní rodinné péči. To, že není velké povědomí o 

pěstounské péči na dobu přechodnou mě ani moc nepřekvapilo (jednalo se o nově 

zavedený institut), ovšem to, že lidé ani neví, jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a 

adopcí mě vedlo k otázce, jaká je příčina toho, že povědomí o této formě náhradní 

rodinné péče, není příliš rozšířené. Podle mého názoru je „propagace“ tohoto institutu 

velmi důležitá, protože si myslím, že mezi těmi, kteří o pěstounské péči nic neví, je 

mnoho takových, kteří by vlastně o tento institut měli zájem. 

 

B. Cíle diplomové práce  

Ve své diplomové práci se zaměřím na zmapování mediálního obraz pěstounské 

péče v průběhu posledních pěti let (2010-2015). Toto období jsem si vybrala z toho 

důvodu, že počátkem roku 2013 vstoupila v platnost novela Zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí (401/2012 Sb), která upravuje podmínky pěstounské péče. Základní 

hypotézou mé práce tedy je, že v době tvorby a implementace novely se zájem médií o 

tento problém zvýšil. 

Cílem mé práce je zjistit, jak bylo téma pěstounské péče médii 

zprostředkováváno a zda se intenzita jeho zobrazování v důsledku legislativních změn 

opravdu změnila.  Dále chci také odhalit, jak se obraz pěstounské péče v průběhu let 

měnil a zda byla pěstounské péče zobrazována spíše pozitivně či negativně. 

 



  

 

C. Výzkumné otázky 

- Zvýšil se zájem médií o pěstounskou péči v době tvorby a implementace novely 

Zákona o sociálně právní ochraně dětí? 

- Jakým způsobem byla pěstounská péče v médiích zobrazována? 

o Byla zobrazována spíše negativně, či pozitivně? 

o Změnil se tento obraz v průběhu let? 

 

D. Teoretická východiska 

1. Teoretická východiska 

1.1. Teorie nastolování agendy a rámování 

Teorie nastolování agendy se objevuje počátkem 70. let, kdy s touto teorií 

přichází Maxwell McCombs a Donald Shaw [McCombs, Shaw 1972], kteří se zabývali 

tím, že média a to, co je v nich prezentováno, významně ovlivňují veřejné mínění. 

Vzhledem k tomu, že existuje velké množství témat, o kterých by média mohla 

vypovídat, ale ne vše je možné prezentovat, tak dochází k nastolování agendy (agenda 

setting), což je proces rozhodování o tom, jaká témata budou projednávána a jaká nikoli. 

V případě, že je některé téma diskutováno, že je politicky aktuální, či že je o něj zájem 

ze strany společnosti, je větší pravděpodobnost, že se toto téma objeví také v médiích. 

Některá témata jsou tedy do mediálních zpráv zařazena, jiná právě naopak. Právě díky 

tomu, že média nastolují agendu, mohou ovlivňovat veřejné mínění, tématům, která se 

často objevují v médiích je přisuzována větší důležitost a tím pádem může dojít i 

k ovlivnění politiky (téma, které je médii prezentováno jako důležité, může ovlivnit 

postoj politiků k tomuto tématu a může vyvolat politické diskuze) 

S teorií nastolování agendy souvisí proces rámování, což je to, jak je přesně 

téma zpracováváno. Jednotlivé rámce jsou složité struktury, které jsou vytvářeny 

postupně a v průběhu času se jejich pojetí mění. Když se objeví nové informace, jsou 

tyto zasazeny do již existujících rámců a mohou upravovat jejich vnímání. Je nutné 

rozlišovat mezi mediálními rámci, což je to, co je médii předkládáno a mezi rámci 

publika, což je to, jakým způsobem člověk přijímané informace chápe.  

 

1.2. Teorie masové komunikace (McQuail) 

Teorií masové komunikace se zabývá Denis McQuail, který se ve své knize 

Úvod do teorie masové komunikace zabývá vznikem a teoriemi masové komunikace. 

Masová komunikace je v této knize charakterizována jako: „sociální interakce 



  

 

uskutečňovaná prostřednictvím sdělení“ [Gerber in McQuail 1999: 31]. Přestože pojem 

„masa“ je chápán většinou negativně, ve své podstatě odkazuje k velikosti souboru a 

k tomu, že je tento soubor neorganizovaný [McQuail 1999: 58]. 

Existují celkem čtyři typy teorie médií – sociálně-vědní, normativní, provozní a 

každodenní. Pro mou práci jsou zásadní sociálně-vědní teorie, což jsou obecná tvrzení o 

povaze, fungování a účincích masové komunikace, které jsou založené na 

systematickém studiu médií [McQuail 1999: 24-25].  

 

 

2. Hodnotová východiska 

Vzhledem ke zvolenému tématu, jsem se rozhodla nepojímat práci čistě 

pozitivisticky, ale vycházím z toho, že hodnoty jsou důležitými faktory, které ovlivňují 

lidské chování. Dvě zásadní hodnoty, na kterých svou práci stavím, je rodina a solidarita  

Jak už je popsáno výše, rodina je základní jednotka, ve které se utváří hodnoty a 

vzorce chování. V rodině má dítě větší možnost navázání osobních vztahů s pečujícími, 

než v institucionální péči. Péče je mnohem více individuální, pečující se mohou lépe 

přizpůsobit potřebám dětí, ne jako v ústavní péči, která je mnohem více normalizovaná. 

Rodina poskytuje hodnotový rámec dětem, které v ní vyrůstají.   

Solidarita, tak jak je pojímána v této práci, je solidaritou těch, co mohou poskytovat 

péči a rodinné zázemí s těmi, kdo vlastní rodinu nemají a museli by vyrůstat 

v institucionální péči. Institucionální péče nemůže poskytnout takové zázemí, jaké může 

poskytnout osobnější jednotka, jakou rodina je. Děti v institucionální péči nemají šanci 

navázat osobnější vztahy s pečujícími a hrozí jim psychická deprivace [Langmeier, J., 

Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství].   

 

E. Výzkumný plán 

Výzkumnou metodou, která je použita v práci, je mediální analýza. Je to z toho 

důvodu, že média mají v důsledku nastolování agendy moc ovládat veřejné mínění a já 

chci tedy ukázat, jak je problém pěstounské péče prezentován médii a tím pádem i 

jakým způsobem, je názor na pěstounskou péči ve společnosti ovlivňován. To má totiž, 

podle mého názoru, přímý vliv na to, jaký je v České republice o tento typ péče zájem.  

Mediální analýza je kvalitativní metodou, jako taková tedy sdílí společné 

charakteristiky s ostatními kvalitativními metodami. Základními charakteristikami 

kvalitativního výzkumu oproti výzkumům kvantitativním je jeho větší flexibilita 



  

 

(výzkumník se může snadněji přizpůsobovat potřebám situace), dále je více orientovaný 

na přirozené prostředí a zachování kontextu, snaží se situaci pojmout komplexněji a na 

jeho základě je možné vytvářet teorie [Hendl 2005: 51-52]. 

V případě mediální analýzy můžeme rozlišit výzkum akademický a výzkum 

komerční, přičemž akademický výzkum je více svázán teorií a výsledky se snaží 

vysvětlit postavení médií a jejich účinek na jednotlivce i společnost, zatímco výzkum 

komerční se zaměřuje spíš na zvyšování efektivity sdělování [Trampota, Vojtěchovská 

2010: 12]. Má práce je tedy orientována akademicky a já se pokusím odhalit účinky 

sdělování na poli pěstounské péče.  

Ve své práci se zaměřím na rámce mediální komunikace a výzkum bude probíhat 

tak, že se zaměřím na interpretaci sekundárních dat. Zdroji dat, které podrobím 

sekundární analýze, budou předem vybrané noviny a časopisy, které patří v České 

republice k nejčtenějším – MF Dnes, Právo, Hospodářské noviny, Lidové noviny, 

Reflex, Respekt.   
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 
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Úvod 

Rodina je základní jednotkou společnosti a představuje místo, ve kterém člověk 

vyrůstá, vyvíjí se a získává důležité vzorce chování. Přestože v poslední době je velké 

množství funkcí rodiny přejímáno státem a různými dalšími institucemi, rodina je stále 

místem, které je pro každého člověka výjimečné. Ovšem ne každý má to štěstí vyrůstat 

ve vlastní rodině, existuje mnoho dětí, které nemají biologické rodiče, nebo je sice mají, 

ale jsou zde překážky, které brání tomu, aby s nimi mohly vyrůstat (finanční potíže, 

zdravotní potíže, problémy se závislostmi…).  

Problémem, se kterým se Česká republika v poslední době potýká, je to, že 

dětské domovy a celkově instituce náhradní rodinné péče jsou přeplněné dětmi. Přestože 

je u nás poměrně velké množství zájemců o adopci, v těchto ústavech je jen malé 

množství dětí, které jsou pro ni vhodné, a to z toho důvodu, že naprostá většina dětí, 

které vyrůstají v ústavní péči, biologické rodiče má, a tím pádem nejsou pro adopci 

vhodné. Zde se tedy otevírá poměrně velký prostor pro pěstounskou péči, která by 

částečně vyřešila problém těchto dětí. Ale vzhledem k tomu, že počet zájemců  

o pěstounskou péči je poměrně malý, není v České republice tato péče příliš rozšířená.  

Počátkem roku 2013 vešla v platnost novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí, jejímž cílem bylo vylepšení podmínek náhradní rodinné péče. Přestože hlavní 

změnou, o kterou se novela zasloužila, bylo zavedení pěstounské péče na dobu 

přechodnou (zvláštní druh pěstounské péče, který je časově omezený a je vhodný i pro 

velmi malé děti), došlo také ke změnám na poli „klasické“ pěstounské péče. Došlo 

k úpravě dávek pěstounské péče (ZSPOD č. 401/2012 Sb., § 47, odst. e-n) a zároveň 

k přiznání práva pěstounů na důchodové pojištění. Podmínky pro výkon pěstounské 

péče jsou tedy v současné době lepší, než před přijetím novely.  

Téma pěstounské péče jsem si pro svou diplomovou práci zvolila z toho důvodu, 

že bakalářskou práci jsem psala na téma pěstounská péče na dobu přechodnou a již při 

psaní této práce mě velmi překvapilo, že velké množství lidí, se kterými jsem téma 

probírala, nemají velké znalosti o náhradní rodinné péči. To, že není velké povědomí  

o pěstounské péči na dobu přechodnou mě ani moc nepřekvapilo (v té době se jednalo  

o nově zavedený institut), ovšem to, že lidé ani neví, jaký je rozdíl mezi pěstounskou 

péčí a adopcí mě vedlo k otázce, jaká je příčina toho, že povědomí o této formě 

náhradní rodinné péče, není příliš rozšířené. Podle mého názoru je to, aby se pěstounská 
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péče dostala do širšího povědomí veřejnosti, velmi důležité, protože si myslím, že mezi 

těmi, kteří o pěstounské péči nic neví, může být mnoho takových, kteří by vlastně  

o tento institut měli zájem. 

Mým původním záměrem bylo zkoumat institut pěstounské péče skrz zájem 

médií, zaměřit se na to, jakým způsobem média informace o této péči podávají a jak 

často je v nich zmiňována, což by mělo částečně vysvětlit nízký zájem o tento institut 

v České republice. Tento způsob jsem se ale posléze rozhodla opustit a rozhodla jsem se 

téma zkoumat jiným způsobem. Zaměřila jsem se přímo na pěstouny, se kterými jsem 

provedla několik polostrukturovaných rozhovorů, ve kterých jsem se ptala na jejich 

motivace a zájmy. Na základě těchto rozhovorů jsem navrhla řadu veřejněpolitických 

opatření, která by měla vést ke zvýšení zájmu o pěstounskou péči a zajistila by tak 

opuštěným dětem možnost vyrůstat v pěstounských rodinách.  
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1. Aktuální situace na poli náhradní rodinné péče  

Přestože pěstounské péči jako takové, je věnována Kapitola 7. této práce, která 

popisuje, co pěstounská péče vlastně představuje, jaké je její zasazení v systému 

sociálně-právní ochrany dětí, jaké jsou její podmínky a podobně, zde představím tento 

institut v kontextu současné situace, zaměřím se na aktuální počty pěstounů v České 

republice a porovnám je s množstvím přechodných pěstounů a s počtem pěstounů ve 

vybraných evropských zemích, a ukážu tak důležitost tématu této diplomové práce.   

Pěstounská péče (dále jen PP) má v českých zemích poměrně dlouhou historii. 

Již v roce 1921 byl vydán zákon číslo 265 o ochraně dětí v cizí péči a nemanželských 

dětí, který se PP zabýval, stanovoval její podmínky a zároveň nadřazoval tento druh 

péče péči ústavní. V současné době je pro PP zcela zásadní zákon č. 401/2012 Sb.,  

o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen ZSPOD), který je důsledkem současné snahy  

o deinstitucionalizaci systému péče o děti v České republice, a který se tak snaží  

rozšířit náhradní rodinnou péči na úkor péče ústavní. Vzhledem k tomu, že zákon 

vstoupil v platnost 1. 1. 2013, nemůžeme sledovat jeho výsledky v dlouhodobém 

horizontu, přesto lze některé změny vypozorovat.  

Nejdříve bych ráda upozornila na počet dětí v ústavní péči v České republice ve 

srovnání s vybranými evropskými zeměmi. UNICEF shromažďuje data týkající se 

sociálních a ekonomických záležitostí, které nějakým způsobem ovlivňují život dětí, 

mladých lidí a žen v zemích střední a východní Evropy a střední Asie (UNICEF 2016). 

Z těchto zemí jsem vybrala takové, které považuji za důležité pro porovnání se situací 

v České republice. Jak je z patrné z Tabulky 1, při přepočtu na 100 000 obyvatel žije 

v České republice v ústavech nejvyšší počet dětí. Ještě v roce 2000 se situace u nás dala 

srovnat alespoň se situací v Bulharsku a Bělorusku, ale zatímco v těchto zemích počet 

v posledních letech výrazně klesl, v ČR klesá jen velmi pozvolna. Při srovnání se 

Slovenskem, kde by se vzhledem ke společné historii dala předpokládat podobná 

situace, byl u nás počet dětí v ústavní péči v roce 2014 v přepočtu na 100 000 dětí ve 

věku 0-17 více než dvojnásobný.   
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Tabulka 1. Počet dětí v ústavní péči (přepočet na 100 000 obyvatel ve věku 0-17) 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Česká republika 
1 109,4 1 248,8 1 272,3 1 247,5 1 271,9 1 221,5 1 218,0 

Maďarsko 
403,4 406,0 379,2 385,7 387,9 369,4 403,1 

Polsko 
654,9 709,1 703,3 708,9 717,1 711,5 713,3 

Slovensko 
701,1 732,2 674,0 722,5 550,3 548,9 529,9 

Slovinsko 
447,1 441,6 349,6 334,0 324,4 317,6 - 

Lotyšsko 
703,1 674,1 753,2 801,9 844,3 845,8 780,4 

Bulharsko 
1 029,3 825,3 571,8 521,1 475,9 402,7 314,1 

Bělorusko 
1 026,9 1 089,4 790,8 752,5 694,2 646,9 590,5 

Zdroj: UNICEF 2016 

 

Následující tabulka ukazuje počet dětí ČR v institucionální a v pěstounské péči 

v posledních letech a také vývoj počtu pěstounských rodin. Z tabulky je patrné, že 

přestože počet dětí v PP od roku 2010 neustále roste, stále je velké množství z nich 

nuceno žít v nějaké formě ústavní péče. Mezi roky 2013 a 2014 je patrný mírný skok 

v růstu jak počtu dětí v PP, tak i v počtu pěstounských rodin celkově. Právě v roce 2013 

vstoupila v platnost novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která podmínky PP 

vylepšuje, je tedy zřejmé, že tato novela byla alespoň částečně úspěšná. Přesto je počet 

dětí v ústavních zařízeních stále vysoký a je tedy stále prostor pro rozšiřování 

pěstounské základny. 
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Tabulka 2: Počet pěstounských rodin v ČR1 

  

Počet dětí v 

institucionální 

péči 

Počet dětí 

v náhradní 

rodinné péči2 
Počet dětí 

v pěstounské 

péči 

Počet 

pěstounských 

rodin 

 

2015 -         18 151 -         -         

2014 22 810 17 530 9 771 10 244 

2013 22 602 15 260 8 086 8 184 

2012 23 393 15 155 7 651 7 617 

2011 22 913 14 556 7 463 7 203 

2010 23 503 13 882 7 021 6 810 

Zdroj: Autorka 

 

Nesmíme zapomínat ani na pěstounskou péči na přechodnou dobu (PPDP), která 

s tradiční pěstounskou péčí úzce souvisí. Tento druh náhradní rodinné péče byl 

podrobněji uzákoněn novelou ZSPOD počátkem roku 2013, jedná se tedy o institut 

poměrně nový, nicméně čím dál více vyhledávaný, což se projevuje také neustále 

rostoucím počtem přechodných pěstounů. Koncem roku 2014 zveřejnila společnost 

Lumos, zabývající se sociálně-právní ochranou dětí, materiál připravený k použití 

v Poslanecké sněmovně, ve kterém představuje rostoucí počet pěstounů společně 

s predikcí tohoto růstu pro následující roky. Graf 1 ukazuje, že v době, kdy byl institut 

PPDP uzákoněn, bylo v České republice celkem 33 přechodných pěstounů a tento počet 

každým rokem rostl, až koncem roku 2015 dosáhl čísla 257. Odborníci společnosti 

Lumos předvídali budoucí vývoj rychlosti růstu a dospěli k názoru, že začátkem roku 

2017 bude v České republice kolem 500 přechodných pěstounů (viz Graf 1).  

 

 
 

                                                 

1 Data pochází převážně z databáze TransMONEE, kterou zřizuje UNICEF. Data z druhého sloupce 

(Počet dětí v náhradní rodinné péči) pak pochází ze statistických ročenek MPSV z jednotlivých let.  

2 Zahrnuje děti v pěstounské péči, v osobní péči poručníka a ve výchově jiné fyzické osoby než rodiče, 

údaje tedy nelze porovnávat mezi jednotlivými sloupci, pouze v rámci jednoho sloupce 
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Graf 1. Vývoj počtu pěstounů na přechodnou dobu od účinnosti novely zákona  

o sociálně-právní ochraně dětí do konce října 2014, predikce vývoje v letech 2015-

2016. 

 

Zdroj: Lumos (2014)  

 

V současnosti je možné říci, že počet přechodných pěstounů je vyšší, než byl 

původní předpoklad Lumosu. Krajský úřad Olomouckého kraje udržuje a zveřejňuje 

podrobný seznam přechodných pěstounů v jednotlivých krajích, včetně údajů o tom, zda 

v danou chvíli tito pěstouni mají ve své péči nějaké děti a o tom, jaké jsou jejich 

preference při přijímaní nových dětí. V listopadu 2016 tento kraj uvádí celkový počet 

623 přechodných pěstounů, což je téměř o 30 % více, než byl původní předpoklad 

Lumosu (Olomoucký kraj 2016).  

Příkladnou ilustrací neustále se zvyšujícího zájmu o PPDP může být také růst 

počtu pěstounů ve Středočeském kraji (Graf 1). V prvním roce po uzákonění novely se 

v tomto kraji objevilo pět prvních přechodných pěstounských rodin, zatímco o dva roky 

později jich v kraji fungovalo již 46 a tento počet stále roste. Je jasné, že tento trend 

není ve všech krajích totožný, Středočeský kraj ale může sloužit jako dobrý příklad 

toho, že zájem o tento druh péče skutečně je, a že nejspíš ještě dále poroste. To ostatně 
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potvrzují také oba odborníci, se kterými jsem provedla expertní rozhovor. Oba se 

zmiňují o tom, že o školení, která v rámci příprav k výkonu PP podstupují všichni 

zájemci o tuto péči, projevují zájem hlavně přechodní pěstouni3.   

 

Graf 2. Počet pěstounů na přechodnou dobu ve Středočeském kraji: 

 
Zdroj: Středočeský kraj (2016) 

 

A právě zde se projevuje problém, se kterým se teď Česká republika potýká. 

Zatímco přechodných pěstounů je dostatek, počet dlouhodobých nijak výrazně neroste. 

Vzhledem k tomu, že PPDP je opravdu krátkodobá a může trvat jen rok, je nutné myslet 

také na to, zda vůbec existuje místo, kam umístit děti po jejím ukončení. V případě, že 

se jedná o děti právně volné (tzv. jejich rodiče se vzdali svých rodičovských práv), 

problém s umisťováním není, protože zde je prostor pro osvojení, o které je zájem stále. 

Pokud ovšem k uvolnění rodičovských práv nedojde, měla by ke slovu přijít pěstounská 

péče. To ovšem není vždy možné, pokud nejsou žádní pěstouni s volnou kapacitou.  

V roce 2015 vydal Výbor pro práva dítěte, poradní orgán Rady vlády, podnět, 

který usiluje o sjednocení ústavních zařízení pod jeden resort a jejich postupné 

omezování (Výbor pro práva dítěte 2015). Přestože byl tento dokument vládou prozatím 

odložen, jasně se ukazuje, že odborníci se shodují v tom, že počet dětí umístěných 

v ústavní péči je třeba postupně snižovat. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby, a to 

podporou původní rodiny takovým způsobem, aby dítě tuto rodinu vůbec nemuselo 

                                                 

3 Expertní rozhovory – Richard a Julie 
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opustit a rozšířením možností náhradní rodinné péče tak, aby nemusely být do ústavů 

umístěny děti, které tam ze závažných důvodů být nemusí. Přestože obě cesty jsou 

vzájemně propletené a zaslouží stejnou pozornost, tato práce je zaměřená na způsob 

druhý, tedy na náhradní rodinnou péči, konkrétně na péči pěstounskou, jako na institut, 

který disponuje poměrně velkým prostorem pro změnu.  

Jak je popsáno v této kapitole, dlouhodobých pěstounů v České republice je 

trvalý nedostatek, i když poslední dobou dochází k nepatrnému zlepšení. Toto se netýká 

nově zavedené pěstounské péče na dobu přechodnou, která je v popředí zájmu. Proto je 

tato práce zaměřena na dlouhodobou pěstounskou péči a jejím cílem je odhalení příčin 

tohoto nedostatku pěstounů a navržení změn, které by dokázaly situaci změnit a zabránit 

tak nadměrnému umisťování dětí do institucionální péče.   
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2. Cíle diplomové práce 

Tato diplomová práce, zaměřená na pěstounskou péči, si klade za cíl identifikaci 

důvodů nízkého počtu pěstounů v České republice a následné navržení změn, které by 

mohly tento nízký počet zvýšit. V České republice není v porovnání s ostatními 

evropskými zeměmi velké množství lidí, kteří tento druh péče poskytují, a já chci zjistit, 

proč tomu tak je.  

Hlavním cílem práce je tedy identifikace důvodů nízkého počtu pěstounských 

rodin v České republice. Hlavní cíl je dále členěn na tři podcíle, které umožní tyto 

důvody identifikovat.  

První podcíl si klade za úkol zjištění motivací stávajících pěstounů, čehož lze 

dosáhnout odhalením toho, co stálo za jejich rozhodnutím začít poskytovat pěstounskou 

péči a z jakých důvodů u této činnosti vytrvali.  

Druhý podcíl je zaměřen na zjištění bariér pěstounské péče. Tento cíl se zabývá 

legislativními bariérami PP, které pěstouni považují za zásadní, a které jim výkon péče 

ztěžují. Tyto bariéry mohou být příčinou toho nízkého zájmu o pěstounskou péči,  

a mohou případné zájemce odrazovat.    

Posledním podcílem práce je návrh změn, které by mohly vést ke zvýšení 

atraktivnosti pěstounské péče. Nejprve je tedy nutné identifikovat nástroje, kterými stát 

disponuje a které mohou pomoci zájem o pěstounskou péči zvýšit a následně navrhnout, 

jakým způsobem tyto nástroje využít. Tyto návrhy by následně mohly vést ke zvýšení 

zájmu o pěstounskou péči a k eliminaci překážek, které v současné době stojí před 

zájemci o PP. Součástí tohoto podcíle je také zkoumání míry informovanosti veřejnosti 

o PP a následné navržení změn, které by mohly vést ke zvýšení této míry. 
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3. Výzkumné otázky 

 

Z jakého důvodu není počet pěstounů v České republice vyšší? 

Jaké motivace stávajících pěstounů hrály klíčovou roli pro jejich rozhodnutí stát se 

pěstouny?  

Jaké legislativní bariéry na poli pěstounské péče vnímají respondenti jako zásadní? 

Co ovlivňuje atraktivnost pěstounské péče? 

Jaké jsou možnosti zvýšení zájmu o pěstounskou péči v České republice?  

Jaké nástroje mohou veřejný sektor a aktéři veřejné správy využít pro zvýšení zájmu  

o pěstounskou péči? 

Jak by bylo možné zlepšit informovanost o pěstounské péči? 
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4. Teoretická a hodnotová východiska  

4.1. Teoretická východiska 

Vzhledem k tomu, že práce je zaměřena na možnosti rozšíření náhradní rodinné 

péče, je nejprve třeba zaměřit se na důležitost rodiny a vliv rodinné péče na zdravý 

vývoj jedince. V první řadě se tedy zaměřím na rodinu a její funkce. Dále představím 

důležitost rodinné péče a to, proč je tento způsob upřednostňován před institucionální 

péčí, která může způsobovat psychickou deprivaci a poruchy attachmentu. Vzhledem 

k tomu, že budu zkoumat motivace jednotlivých pěstounů a důvody, kvůli kterým se 

rozhodli se pěstouny stát, zaměřím se také na psychologické teorie zabývající se 

motivacemi.  

 

 

4.1.1. Důležitost rodiny a rodinná politika 

Pevné citové pouto k určité osobě je jednou ze základních podmínek zdravého 

psychologického vývoje dítěte. Vznik takového pouta vyžaduje přítomnost a péči blízké 

pečující osoby, se kterou se lze jen zřídka setkat v ústavní péči. Předpokladem pro 

správný vývoj je tedy vyrůstání v užší společenské jednotce, kterou představuje rodina. 

V této kapitole se zaměřím na rodinu jako takovou, popíšu její funkce a shrnu její 

důležitost. 

Rodina představuje základní sociální jednotku, která představuje jejím 

jednotlivým členům pevné místo ve společnosti a poskytuje jim pocit bezpečí. Jednotná 

definice rodiny v podstatě neexistuje, protože se jedná o základní pojem, který je podle 

konkrétní situace definován pokaždé trochu jiným způsobem. Někdy je rodina 

charakterizována jako „soužití lidí vázaných partnerským, manželským či rodičovským 

vztahem a jejich kombinací“, někdy je v podstatě zaměnitelná s pojmem domácnost, 

který je v prvním případě používán spíš pro ekonomické účely (Matějková, Paloncyová 

2004: 5).  

Sociologové vnímají rodinu jako základní společenskou instituci, která vytváří 

vzory chování a poskytuje určitý sociální a kulturní kapitál, díky kterému je možné 

zachování kultury a také rozvoj kulturních vzorců (Petrusek 1996b: 941-942).  

Často je rodina charakterizována pomocí funkcí, které zprostředkovává. 

Například Sociologický slovník definuje rodinu jako nejdůležitější společenskou 
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instituci „která je základním článkem sociální struktury i základní ekonomickou 

jednotkou a jejímiž hlavními funkcemi je reprodukce trvání lidského biologického druhu 

a výchova, respektive socializace potomstva, ale i přenos kulturních vzorců a zachování 

kontinuity kulturního vývoje“ (Petrusek 1996b: 940). Kromě reprodukce je zásadní 

funkcí rodiny výchova a socializace dětí, které dětem poskytují jakýsi odrazový můstek, 

díky kterému se pak mohou zapojit do života ve společnosti.   

Kovařík upozorňuje na fakt, že na rozdíl od zvířat, která jsou už krátce po 

narození schopna fungovat poměrně samostatně, lidé se rodí „nehotoví“ a novorozenci 

jsou tak zcela odkázáni na péči dalších osob, ve většině případů rodičů (Kovařík a kol. 

2004: 11). Tato péče o nesoběstačné děti pak představuje hlavní úkol rodiny.  

Rodina představuje místo, kde se lidé cítí jistě a v bezpečí. Dětem by zde měla 

být poskytnuta mateřská láska (ne nutně ze strany biologických rodičů), díky které dítě 

nabývá právě pocitu bezpečí. Dítě si pak buduje svou schopnost „čelit bolestem  

a útrapám a schopnost reciproční, vzájemně opětující lásky. Právě v rodinném prostředí 

buduje dítě základy svého celkového vztahu ke světu“ (Kovařík a kol. 2004: 13). Rodina 

tak představuje jakési pojítko mezi dítětem a zbytkem společnosti.  

Mezi základní funkce rodiny patří funkce reprodukční, tedy přivedení potomků 

na svět, a tím pádem zajištění přežití lidstva jako druhu, dále funkce ekonomická, kdy 

rodina představuje samostatnou ekonomickou jednotku, která je schopna zajistit 

jednotlivé její členy, poté funkce socializační, která představuje proces, ve kterém se 

člověk pomocí interakce s ostatními stává sociální bytostí, která je schopná chovat se 

jako právoplatný člen dané společnosti (Petrusek 1996b: 1012), a se kterou souvisí také 

funkce výchovná. V neposlední řadě je důležitou funkcí rodiny funkce ochranná, která 

zajistí bezpečí jednotlivců v rodině (Krebs 2010: 374). 

Zatímco ekonomická a ochranná funkce jsou v podstatě nahraditelné například 

ústavní péčí, která dokáže děti finančně zajistit a zároveň ochránit před různými druhy 

nebezpečí, ostatní funkce v plné míře tato péče zajistit nedokáže. Ponechme stranou 

funkci reprodukční, která je sice také nenahraditelná, ale pro účely sociálně-právní 

ochrany dětí není relevantní, a zaměřme se na funkci socializační a výchovnou, které 

zároveň představují emocionální a sociální zázemí, které rodina svým členům rodina 

poskytuje. Rodina je poměrně úzkou jednotkou, která ke svým členům přistupuje 

individuálně, reaguje na jejich konkrétní potřeby, což v institucionální péči není vždy 

možné, protože vzhledem k poměrně velkému množství dětí, které touto péčí prochází, 
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je velice komplikované vnímat potřeby každého jednotlivého dítěte. Jak už bylo řečeno 

výše, mezi členy rodiny vznikají pevná emocionální pouta, která poskytují pocit lásky  

a bezpečí a která jinde než mimo rodinu být navázána nemohou. Tyto vztahy, které jsou 

navazovány již od nejútlejšího věku dítěte, mají zásadní vliv na zdravý vývoj jedince. 

Jejich nepřítomnost pak představuje příčinu velkého množství psychických poruch, jak 

je ostatně popsáno v následující podkapitole (4.1.2.).    

V oblasti veřejné politiky se problematikou rodin a sociálně-právní ochranou 

dětí zabývá sociální politika. Konkrétně se jedná o politiku rodinnou, která pomáhá 

rodinám zejména s naplněním ekonomické a ochranné funkce. Sociální systém v České 

republice je poměrně štědrý, na druhou stranu je ovšem také poměrně neadresný a 

snadno zneužitelný. Moderní státy chápou rodinu jako základní jednotku společnosti,  

a proto ji chrání a podporují. Pomocí rodinné politiky, stát pečuje o rodiny, tedy  

o manžele, rodiče, těhotné ženy a děti (Matějková, Paloncyová 2003: 3). Rodinná 

politika, pak zahrnuje dávky a služby, které jsou zaměřené na páry, které mají děti, na 

rodiče-samoživitele, či právě na pěstouny. Podpora může mít formu finančních 

příspěvků pro rodiny, slevy na daních, rodičovské dovolené, či zařízení péče o děti 

(Matějková, Paloncyová 2004: 7). Hlavním cílem rodinné politiky v moderních státech 

je snížení nákladů rodin s dětmi, které představují vyšší finanční zátěž, a tedy vyrovnání 

finančních rozdílů mezi rodinami s dětmi a bezdětnými. Mezi další cíle patří také 

ochrana rozvoje jedinců v rodině, zlepšování podmínek pro rozvoj dětí a harmonizace 

rodinného a pracovního života rodičů (Krebs 2010: 378).   

Jak už bylo řečeno výše, rodina má pro jedince a jeho vývoj zásadní význam. Je 

ovšem nutné říct, že než biologické příbuzenství mezi jejími jednotlivými členy je 

důležitější intimita daného prostředí. Následující část textu je věnována psychologickým 

teoriím, které pracují s faktem, že pro dítě je důležitější přítomnost vazebné osoby, 

nikoliv příbuzenství mezi nimi. Dítě vyrůstající v pěstounské péči má tedy mnohem 

větší šance vyhnout se psychologickým problémům než dítě, které vyrůstá v péči 

institucionální. Rodina, a to i ta pěstounská, představuje místo, kde se utváří hluboké  

a trvalé vztahy a hlavně místo, kde jsou vhodné podmínky pro utváření takových 

vztahů, kdežto v ústavní péči tato možnost není. Zatímco vychovatelé většinou mají 

vlastní rodiny a v ústavu se starají o větší množství dětí, děti jsou v takovém zařízení 

dočasně a většinou se tam nevracejí (Kovařík 2004: 14). To ovšem neznamená, že 

pěstounská péče představuje jediné řešení. Mnohem větší důraz by totiž měl být 
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věnován preventivní péči (viz. Kapitola 6.1.1.), která by v mnoha případech dokázala 

zamezit tomu, aby bylo dítě nuceno opustit původní biologickou rodinu. Pěstounská 

péče by měla nastoupit až v případě, že preventivní péče selže.  

 

 

4.1.2. Teorie citové vazby a psychická deprivace 

Předchozí kapitola byla věnována důležitosti rodiny a jejím funkcím, kterými 

svým členům poskytuje bezpečné prostředí. V popředí zájmů psychologů už několik 

desítek let stojí otázka, co nastává v případě, kdy je dítě nuceno vyrůstat mimo rodinu  

a nemá možnost navázat pevné emocionální vztahy s nějakým blízkým člověkem. Již 

dávno bylo prokázáno, že pokud k takovému případu dojde, je nepřítomnost citových 

pout často příčinou psychických potíží a různých typů deprivace. 

Teoriemi deprivace a vlivem ústavní a rodinné výchovy na zdravý vývoj dítěte 

obecně se zabývalo velké množství teoretiků, za všechny uveďme například Johna 

Bowlbyho, Mary Ainsworth, či Jamese Robertsona. Já se zaměřím na pravděpodobně 

nejznámější teorii, teorii citové vazby Johna Bowlbyho  a teorii psychické deprivace 

českých psychologů Josefa Langmeiera a Zdeňka Matějčka, kteří zkoumali tehdejší 

poznatky z této oblasti a pomocí vlastních výzkumů aplikovali svá zjištění na české 

prostředí.  

Nejdřív se zaměřme na práci anglického psychologa Johna Bowlbyho, na teorii 

citové vazby, jinak také teorii attachmentu. Podle něj si každé dítě vytváří citovou 

vazbu k osobě, která se o něj stará a která ho vychovává. Tato vazba je ze strany dítěte 

instinktivní, vzniká jako reakce na potřebu ochrany a její nepřítomnost má vliv na 

budoucí schopnosti při navazování dalších blízkých vztahů (Bowlby 2010). Vazebnou 

osobou pro dítě nemusí být nutně matka, ale ve většině případů tomu tak je. Bowlby 

nazývá tuto osobu mateřskou postavou, ale příbuzenský vztah není podmínkou, 

důležitější je přítomnost a péče, kterou dítěti poskytuje. Přestože Bowlby věnuje velkou 

pozornost vzniku a charakteru citové vazby, nejdůležitější část jeho práce spočívá 

v tom, co se děje, pokud je toto pouto narušeno.   

Bowlby vychází z faktu, že odloučení od milované osoby, či od milovaných 

osob je většinou hlavní příčinou úzkosti a duševní tísně a z toho, že i pouhá obava 

z takového odloučení může způsobovat stres a strach (Bowlby 2012: 84).  
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V případě, že dítě citovou vazbu naváže, má pak ztráta vazebné osoby pro dítě  

a jeho vývoj fatální dopad. „Je-li malé dítě, které mělo možnost navázat citovou vazbu 

k mateřské postavě, od ní nedobrovolně odloučeno, prožívá duševní tíseň: pokud je 

navíc umístěno do neznámého prostředí a opečováváno řadou neznámých lidí, bude tato 

tíseň pravděpodobně dost intenzivní“ (Bowlby 2012: 40). Přestože každé dítě reaguje na 

toto odloučení trochu odlišně, lze vypozorovat podobnost v chování jednotlivých dětí. 

Nejdříve je typický protest proti takovému odloučení, který je následován zoufáním nad 

ztrátou pečující osoby. Pokud je odloučení dlouhodobějšího rázu, dochází nakonec 

k citovému odcizení, které ovšem nemusí být trvalé, pokud není odloučení příliš dlouhé 

(Bowlby 2012: 40). Pokud ale odloučení trvalé či dlouhodobé je, jsou takto odcizené 

děti až apatické a důsledek takové ztráty promítá i do jejich budoucího chování 

k okolnímu světu. 

Nejen ztráta mateřské postavy je problém, negativní dopad na psychický stav 

dětí má také to, když k navázání citové vazby vůbec nedojde. K tomu může docházet 

buď v případech nedostatku zájmu ze strany rodičů, typickým případem je ovšem 

prostředí institucionální péče. V ústavních zařízeních je totiž téměř nemožné, aby o děti 

pečovali stále titíž lidé, dochází ke střídání pracovníků, k jejich obměnám.  

I v případech, kdy má jedna pracovnice na starosti stále stejnou skupinku dětí, není 

situace ideální, protože nemá dostatek času, aby se dostatečně věnovala všem. Děti pak 

nemají možnost navázat s někým pevné pouto, což má trvalý důsledek na jejich 

psychický stav.    

Bowlby říká, že malé děti mají vyrůstat v citově vřelém prostředí a mají mít 

úzký vztah s matkou či jinou s mateřskou osobou. Toto spojení intimní a trvalé je 

radostné a uspokojivé pro oba. V případě, že je tento svazek náhle ukončen, nebo že 

neexistuje, je vývoj dítěte narušen.  „Situace, v níž dítě strádá nedostatkem takového 

citového pouta, vede k řadě poruch duševního zdraví, které podle stupně a trvalosti 

takové deprivace jsou různě těžké a popřípadě nenapravitelné“ (Bowlby in Langmeier 

Matějček 2011: 18). 

V případě, že člověk v dětství přijde o svou vazebnou osobu, je pak u něj vyšší 

riziko psychiatrických poruch. Bowlby uvádí, že lidé, kteří ztrátu v dětství prožili, jsou 

více náchylní k úzkostným citovým vazbám, které až hraničí s nadměrnou závislostí, je 

u nich větší pravděpodobnost k úvahám nad sebevraždou a častěji se u nich objevují 

závažné, psychotické deprese (Bowlby 2013: 263).  
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Pokud dítě citovou vazbu vůbec nenaváže, jsou důsledky podobné, můžeme ale 

přidat i dopady další. Tito lidé jsou často úzkostní, nedůvěřiví a nejistí. Objevuje se  

u nich také tzv. citové plochost, kdy sice snadno k někomu přilnou, ale tento vztah je 

pro ně povrchní a nemusí mít dlouhodobé trvání. Může se u nich projevovat 

egocentrismus a zvýšená dráždivost, se kterou souvisí nedostatek vytrvalosti, který se 

může podepsat například při zvládání školních povinností a později i v zaměstnání 

(Vágnerová 2012: 133).  

Emocionální vztahy, které dítě naváže v dětství, mají tedy zásadní vliv na jeho 

další vývoj. V případě, že je vše v pořádku a dítě naváže zdravé citové a nepřerušované 

citové pouto s mateřskou osobou, si tento vliv často ani neuvědomujeme, v případě, že 

tomu tak ale není, jsou důsledky nepřítomnosti takového svazku často velmi patrné.  

Teorie attachmentu je považována za jednu z nejvlivnějších teorií, ani zdaleka 

ale není v oblasti psychologického vývoje dětí teorií jedinou. Pro české prostředí je 

velice podstatná teorie psychické deprivace popsaná hlavně v knize Psychická deprivace 

v dětství od Langmeiera a Matějčka. Přestože byla tato kniha publikována již začátkem 

60. let 20. století, je stále považována za zásadní dílo a i dnes z ní vychází velké 

množství odborníků. 

Teorie psychické deprivace úzce souvisí s teorií attachmentu, je vlastně 

důsledkem narušené či neexistující citové vazby. Langmeier a Matějček teorii tvořili 

v českém prostředí 60. let, kdy byla institucionální péče preferovaná, takže většina 

opuštěných dětí byla umístěna v dětských domovech a podobných zařízeních. Právě tyto 

děti pak byly objekty jejich zkoumání a přispěly tak k formování teorie zabývající se 

vlivem ústavní péče a nedostatku blízkých mezilidských vztahů na osobnost člověka. 

V takovém prostředí dochází k psychickému strádání, které má dopady jak na vývoj 

dítěte, tak na celou jeho budoucí existenci (Langmeier a Matějček 2011: 7). 

Autoři vychází z obecně přijímaného tvrzení, že dítě ke zdravému vývoji 

potřebuje hlavně lásku a vřelost. „Dostává-li se mu dosti sympatie a citové podpory, pak 

to vynahradí i nedostatek jiných psychických prvků, např. nedostatek smyslových 

podnětů, nedostatek hraček, nedostatek výchovy a vzdělání. Základní patogenní význam 

pro poruchy vývoje a charakteru má tedy nedostatečné ukojení afektivních potřeb“ 

(Langmeier a Matějček 2011: 23). Psychicky deprivované dítě může vyrůstat 

v hygienicky vzorném prostředí s dobrou péčí a dohledem, ale pokud chybí pevná 

citová vazba, je jeho vývoj, zvláště vývoj citový, vážně narušen (Langmeier a Matějček 
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2011: 29).  Lze tedy říci, že pokud dítě vyrůstá v láskyplném prostředí, bez přepychu 

hmotných podnětů, je to pro jeho další vývoj rozhodně lepší, než když je tomu naopak. 

S takovým opačným případem se lze setkat právě v dětských domovech, které jsou díky 

podpoře státu i soukromých osob často vybaveny velkým množstvím hraček  

a moderních technologií, jsou na první pohled bezproblémové, nicméně schází v nich 

dostatek vřelých vztahů.   

Psychická deprivace je charakterizována jako: „…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 a Matějček 2011: 26). Jsou čtyři vitální potřeby, jejichž nenaplnění 

může vést k psychické deprivaci. Jedná se o potřebu určité úrovně vnější stimulace, kdy 

okolní svět poskytuje různé podněty, které jsou ovšem přiměřené této potřebě. Tyto 

podněty by měly být bohaté, mohou ovšem přicházet od kohokoli, osoba matky či 

pečující osoby jako takové zde není až tolik podstatná (Langmeier a Matějček 2011: 

278-279). Další je potřeba vnější struktury, tedy potřeba smysluplného prostředí, kde 

určitá příčina vyvolává určitý následek (Langmeier a Matějček 2011: 280). Třetí 

v pořadí je potřeba specifického sociálního objektu, tedy matky nebo jiné pečující 

osoby, se kterou naváže silný citový vztah. Tato osoba částečně představuje celý svět, 

její přítomnost dítě vyhledává a těší se z ní, s matkou komunikuje a vyžaduje její péči  

a doteky. Tento člověk je pak nenahraditelný, dítě vyžaduje jeho přítomnost a je citlivé  

i na jen krátkodobé odloučení (Langmeier a Matějček 2011: 282). A nakonec je zásadní 

potřeba nesociálního významu, tedy potřeba cítění sebe samého vzhledem k okolnímu 

světu, chápání svého postavení, představuje touhu po nezávislosti a sebenaplnění 

(Langmeier a Matějček 2011: 283).   

Všechny tyto potřeby by měly být pokryty, aby dítě správně prospívalo. Pokud 

se v dostatečném množství nevyskytují, dochází k psychické deprivaci, která je: 

„…osobitým individuálním opracováním podnětového ochuzení, k němuž dospělo dítě 

v deprivační situaci – je psychickým stavem“ (Langmeier a Matějček 2011: 27). To 

znamená, že pokud je už dítě deprivováno, nestačí pouhé okamžité napravení situace, 

důsledky deprivace si nejspíš ponese ještě dlouhou dobu, ne-li navždy. 

Nelze obecně popsat důsledky deprivace, protože se od sebe velmi liší a existuje 

mnoho proměnných, které její projevy ovlivňují. Mezi tyto proměnné patří například 

věk, délka odloučení, charakter deprivačního prostředí a v neposlední řadě také věk, ve 
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kterém je dítě deprivováno (Langmeier a Matějček 2011: 205-215).  Důsledky 

psychické deprivace obecně se částečně shodují s důsledky poruchy attachmentu 

popsanými výše, stejně tak jsou velice rozmanité a proměnlivé. Může se jednat o drobné 

odlišnosti od toho, co považujeme za „normální“, stejně tak mohou být těžkým 

poškozením psychického vývoje (Langmeier a Matějček 2011: 299). Deprivace se může 

projevovat opožděným vývojem řeči, opožděným sociálním vývojem, špatnými nebo 

žádnými hygienickými návyky, problémy s jemnou motorikou. U starších dětí se pak 

projevují problémy v pojmových a vědomostních zkouškách, dále jsou pak patrné potíže 

se samostatností a koncentrací. Kvůli své emoční nevyspělosti a problémům se 

soustředěním tyto děti často dosahují spíše podprůměrných školních výsledků 

(Langmeier a Matějček 2011: 303-304). 

Souvislost mezi psychickou deprivací a pěstounskou péčí je více než zjevná. 

Většina dětí, které se do pěstounské péče dostanou, strávila alespoň část svého života 

v institucionální péči, nebo alespoň v ne zcela funkčním rodinném prostředí. Tento druh 

náhradní rodinné péče je poměrně náročný sám o sobě, ovšem v případě, že je třeba 

navázat vztah s deprivovaným dítětem, stává se ještě těžším. Náprava nebo alespoň 

ulehčení míry deprivace je pak dlouhodobým a náročným procesem, který ne vždy 

přináší uspokojivé výsledky. Jak už bylo zmíněno výše, lidé si často důsledky nesou po 

celý život, ať už se jedná o neschopnost navázání hlubokého citového stavu, či 

neschopnost koncentrace, která se může podepsat na školních výsledcích, téměř vždy se 

jedná o problémy, se kterými budou pěstouni či adoptivní rodiče nuceni bojovat.  

 

 

4.1.3. Koncept motivace 

Vzhledem k tomu, že se ve své práci chystám zkoumat motivace pěstounů a na 

jejich základě pak vytvořit návrhy změn, je třeba nejprve koncept motivace ukotvit  

a vysvětit, co je možné si pod ním představit. Motivace je spíš psychologický koncept, 

proto budu nadále vycházet z psychologických teorií.  

Přestože motivace není jednotně definována a neexistuje jedna všeobecně 

přijímaná definice (Petrusek 1996a: 652), je tento pojem všeobecně chápán jako vnitřní 

potřeba, která nás nějakým způsobem „pohání“ k určitému chování. Z psychologického 

hlediska můžeme motivaci charakterizovat jako: „Proces zahajování, udržování a řízení 

psychologických a psychických aktivit, zahrnující vnitřní síly jako jsou impulsy, hnací 
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síly a potřeby“ (Corsini 2002: 611).4 Motivaci tedy můžeme chápat jako něco, co jsme 

získali na základě našich zkušeností a zážitků a co nás nadále „nutí“ něčeho dosáhnout. 

Je to psychologický stav, který vyvolává určitou činnost. Motivaci si můžeme 

uvědomovat, ale může být také nevědomá (ibid), nemusíme vědět, co je tou vnitřní 

silou.  

Podle sociologického slovníku motivace vychází z celoživotního učení, během 

kterého jednotliví lidé přijímají a zpracovávají různé podněty, které následně přetváří 

v pohnutky a motivy k další činnosti. Tyto pohnutky pak jednotlivce dále formují 

(Petrusek 1996a: 651). V tomto slovníku můžeme také naleznout část věnující se 

skupinovým motivacím, kdy se autoři zabývají faktem, že motivace se původně 

vztahuje k jednotlivým lidem, nicméně členové určité skupiny mohou motivy sdílet 

(ibid).  

Nejznámější psychologickou teorií, jež se motivací zabývá, je pravděpodobně 

Maslowova teorie motivace, která vychází z jeho tzv. pyramidy potřeb a která 

představuje pro velké množství dalších teorií motivace odrazový můstek. Maslow 

vychází z toho, že lidé jsou motivováni hlavně potřebami, které autor uspořádává podle 

toho, jak jsou pro člověka důležité. Podle Maslowa je pět základních druhů potřeb, které 

lze uspořádat podle jejich důležitosti tak, že tvoří pyramidu. Nejdůležitější potřeby se 

nachází v základně pyramidy a představují potřeby fyziologické – mezi ty patří např. 

potřeba dýchat, pít, nebo jíst. Pokud nedojde k naplnění těchto potřeb, člověk nemůže 

přežít. Teprve až když dojde k naplnění těchto základních potřeb, pro něj získává na 

důležitosti touha po naplnění potřeb také z dalších úrovní pyramidy. Lze říci, že pokud 

dojde k naplnění potřeb v nižších úrovních pyramidy, člověk nadále nebude úplně 

spokojen, pokud nejsou dále naplněny i další potřeby, které se po naplnění původních 

potřeb stávají důležitějšími. Dalším stupněm potřeb jsou potřeby jistoty a bezpečí, 

jejichž naplnění je zvlášť důležité v nízkém věku. Právě tyto potřeby často bývají 

nenaplněny pro děti nucené vyrůstat v ústavní péči, kdy tyto děti nemají zázemí, či úzký 

okruh blízkých lidí, poskytujících jim péči. Mezi potřeby třetího stupně patří 

společenské potřeby (tedy potřeba blízkosti, přátelství a lásky) a mezi potřeby čtvrtého 

stupně pak patří potřeba uznání a ocenění (touha po dobrém hodnocení ať ze strany 

druhých nebo vycházející z člověka samotného). Po naplnění potřeb z již zmíněných 

stupňů pak přichází ke slovu potřeba seberealizace, kdy chce člověk uplatnit vše, co 

                                                 

4 Volně přeloženo autorkou 
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může a žít kvalitní život zaměřený také na druhé (Maslow 1943). Jak už bylo zmíněno 

výše, potřeby jsou hierarchické, což znamená, že pokud nejsou naplněny potřeby 

v nižším stupni, ty z vyšších se nezdají být tak podstatné. Naopak, když dojde 

k naplnění potřeb z nižších stupňů, dochází ke změně motivace a potřeby vyššího stupně 

získávají na důležitosti.  

V případě, že vycházíme z Maslowovy pyramidy potřeb, lze předpokládat, že 

pěstouni poskytují péči kvůli naplnění potřeb z posledních tří stupňů pyramidy. Může to 

být z důvodu společenských potřeb, kdy lidé chtějí s někým navázat pevnější vztahy  

a vytvořit či rozšířit své rodinné zázemí. Důvodem může být také potřeba po uznání ať 

už ze strany společnosti, nebo ze strany dítěte. Nebo může být důvodem touha po 

naplnění potřeb z pátého stupně, kdy se člověk touží realizovat a chce se podělit o své 

rodinné zázemí s někým, kdo takové možnosti nemá. Práce se tedy bude zabývat tím, 

jaké potřeby a motivace u pěstounů převládají a jak tyto poznatky využít v tvorbě 

politiky, která by umožnila rozšíření pěstounské péče.  

Další významnou teorií zbývající se motivací je Teorie motivačních potřeb 

(Alderfer´s Theory of motivation) vytvořená americkým psychologem  

C. P. Alderferem. Alderfer vycházel z Maslowovy pyramidy potřeb, přičemž on 

rozděluje potřeby do tří kategorií. Vymezuje potřeby existenční (Existence), vztahové 

(Relatedness) a růstové (Growth)5. Mezi existenční potřeby spadají všechny možné 

formy psychologických a materiálních tužeb (jako je jistota příjmu, či stabilního 

zaměstnání). Vztahové potřeby zahrnují jak rodinné a partnerské vztahy, které jsou 

uspokojovány sdílením myšlenek a pocitů, tak vztahy s okolním světem, s přáteli  

a kolegy. Růstové potřeby pak člověka nějakým způsobem pohánějí k tomu, aby se 

seberealizoval a aby ovlivňoval jak svůj život, tak okolní svět (Huitt 2001)6.   

I u Maslowovy i u Alderferovy teorie je znatelná jistá hierarchie a pokud tyto 

teorie porovnáváme, lze obecně říci, že první dvě kategorie potřeb z Maslowovy 

pyramidy odpovídají Aldereferovým potřebám existenčním, společenské potřeby  

a částečně také potřeby uznání odpovídají potřebám vztahovým a konečně opět potřeba 

uznání a potřeba seberealizace odpovídají potřebám růstovým (viz Schéma 1).  

Podstatným rozdílem mezi oběma teoriemi ovšem je domněnka, že zatímco podle 

                                                 

5 Pro tuto teorii se vžila také zkratka ERG, která vychází z těchto kategorií potřeb (existence, relatedness, 

growth). 

6 Volně přeloženo autorkou 
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Maslowa je nutné potřeby naplňovat jednu po druhé a to tak, že postupně od spodku 

pyramidy, podle Alderfera můžeme uspokojovat různé potřeby naráz, a to nezávisle na 

jejich pořadí, které může být pro různé lidi různé (MSG Experts 2016).  

 

 

Schéma 1: Souvislost mezi Maslowovou a Alderferovou teorií 

Maslowova pyramida potřeb   Alderferova Teorie motivačních potřeb 

    

Zdroj: Autorka 

 

Teorie motivačních potřeb našla využití hlavně v oblasti personalistiky  

a lidských zdrojů, kde je využíváno poznatků teorie ke stimulaci zaměstnanců k lepším 

výkonům. Hlavní roli zde hraje potřeba seberealizace, která pohání pracovníky vpřed 

(Arnolds and Boshoff 2002). Přesto je možné tuto teorii využít i v oblasti pěstounské 

péče. Lze předpokládat, že motivace pěstounů vychází buď z potřeby vztahové, kdy lidé 

chtějí navázat blízké vztahy s dalším člověkem, ať už z důvodu neúplné rodiny, nebo 

z pocitu že nové dítě může stávající rodinnou situaci jen vylepšit, nebo z potřeby 

růstové, kdy se pěstouni chtějí dále seberealizovat.  

Poslední teorie zabývající se motivací, kterou zde zmíním, je McClellandova 

Teorie získaných potřeb (Need for achievement). Americký psycholog David 

McClelland, který s touto teorií přichází, popisuje tři skupiny potřeb, na základě kterých 

jsou lidé motivováni. Jedná se o potřebu něčeho dosáhnout, potřebu moci a potřebu 

někam patřit. Jak už název napovídá, potřeba něčeho dosáhnout (need for achievement) 

nás pohání dopředu, díky ní toužíme být v něčem dobří, vynikat v tom. Potřeba moci 

(need for power) je definována jako potřeba ovlivňovat druhé tak, aby se chovali jinak, 
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než by se nejspíš chovali bez tohoto našeho vlivu. A konečně potřeba někam patřit 

(need for affiliation) představuje touhu po blízkých mezilidských vztazích (Ramlall 

2004: 54-55). Zde lze předpokládat, že motivace pěstounů budou vycházet spíš 

z posledně zmiňované potřeby, tedy z potřeby někam patřit. I tato teorie nachází využití 

hlavně v oblasti personalistiky, neznamená to ovšem, že ji nelze využít i v jiných 

oblastech.  

Tato kapitola se věnuje motivacím spíše z teoretického pohledu, a přestože jsou  

i zde nastíněny konkrétní motivace k pěstounství, dále jsou tyto motivace popsány 

v kapitole 7.4 Motivace pěstounů. Mezi nejčastěji udávané motivace pěstounů patří 

touha po dítěti či po pořízení sourozence pro své dítě, přání pomoci někomu, kdo to 

potřebuje, potřeba nahrazení vlastního dítěte v případě jeho ztráty, ale také zdání 

poměrně snadného výdělku v případě poskytnutí péče (viz. Kapitola 7.4.). Je tedy 

zjevné, že motivace mohou být naprosto různé a v souvislosti s výše popsanými 

teoriemi se mohou nacházet v téměř jakékoli části jejich spektra.   

 

 

4.2. Hodnotová východiska 

Vzhledem ke zvolenému tématu jsem se rozhodla nepojímat práci čistě 

pozitivisticky, ale vycházím z toho, že hodnoty jsou důležitými faktory, které ovlivňují 

lidské chování. Dvě zásadní hodnoty, na kterých svou práci stavím, je rodina  

a solidarita.  

Jak už je popsáno výše, rodina je základní jednotka, ve které se utváří hodnoty  

a vzorce chování. V rodině má dítě větší možnost navázání osobních vztahů 

s pečujícími, než v institucionální péči. Péče je mnohem více individuální, pečující se 

mohou lépe přizpůsobit potřebám dětí, ne jako v ústavní péči, která je mnohem více 

normalizovaná. Rodina poskytuje hodnotový rámec dětem, které v ní vyrůstají.   

Solidarita, tak jak je pojímána v této práci, je horizontální solidaritou těch, co 

mohou poskytovat péči a rodinné zázemí s těmi, kdo vlastní rodinu nemají a museli by 

vyrůstat v institucionální péči. Institucionální péče nemůže poskytnout takové zázemí, 

jaké může poskytnout osobnější jednotka, jakou rodina je. Děti v institucionální péči 

nemají šanci navázat osobnější vztahy s pečujícími a hrozí jim psychická deprivace.  
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5. Sběr a analýza dat 

5.1. Výzkumný plán  

Po upřesnění tématu práce je potřeba zamyslet se také nad tím, jak bude 

orientován výzkum. Již od počátku jsem preferovala kvalitativní zaměření, po ukotvení 

tématu jsem se pro něj rozhodla definitivně. Výzkum může být orientován kvalitativně, 

nebo kvantitativně, z čehož se pak odvíjí i další rysy výzkumu. Kvantitativní výzkum 

vychází většinou z pozitivismu, který se zabývá nepopiratelnými fakty a využívá k tomu 

různé statistické metody (Benton and Craib 2011: 24). Kvalitativní výzkum naopak 

většinou vychází z interpretativního způsobu myšlení, který se více než fakty zabývá 

individuálním chováním a významem, který lidé tomuto chování přikládají. Tomuto 

chování se pak snaží porozumět, k čemuž využívá právě spíše kvalitativní metody, jako 

je pozorování či rozhovory. Vzhledem k tomu, že já budu zkoumat lidské chování  

a význam, jaký mu jedinci přikládají, použiji proto kvalitativní metodu.  

Kvalitativní výzkum je v porovnání s kvantitativním flexibilnější, protože 

umožňuje výzkumníkovi okamžitě reagovat na aktuální situaci, kdy například v průběhu 

rozhovorů může výzkumník pozměnit otázky tak, jak se mu zdá optimální. Určitý jev 

tyto metody sledují v jeho přirozeném prostředí, takže nedochází k takovému vytržení 

z kontextu a možnému zkreslení, jako u metod kvantitativních. Navíc představují 

hloubkovou sondu do problematiky daného jevu a umožňují tak lepší porozumění jevu 

s velkým množstvím detailů (Hendl 2005: 51-52). Na druhou stranu, v případě 

kvalitativních metod nemůžeme daný výsledek generalizovat na celou společnost, jako 

je to možné v případě kvantitativních metod. Tyto metody jsou také často kritizované 

kvůli tomu, že mohou být až příliš subjektivní a jejich výsledky mohou být ovlivněny 

osobností výzkumníka (Bryman 2012: 405-406).    

Pro kvalitativní výzkum jsem se rozhodla ze dvou důvodů. Jsem přesvědčená, že 

tento druh výzkumu lépe odpovídá charakteru tématu, protože situace jednotlivých 

pěstounských rodin jsou velmi odlišné a kvalitativní výzkum mi umožní na tuto situaci 

flexibilně reagovat. Kvalitativní výzkum také lépe koresponduje s cílovou populací. 

Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné získat kontakty na jednotlivé pěstouny a následně 

se s těmito pěstouny nějakým způsobem spojit, bylo by mnohem obtížnější získat 

reprezentativní vzorek respondentů, který je nutný pro provedení kvantitativního 

výzkumu. 
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5.2. Sběr dat 

Data pro následnou analýzu byla získána prostřednictvím několika rozhovorů, 

které jsem již od počátku považovala za nejvhodnější způsob získání informací, 

vzhledem k tématu práce. Provedené rozhovory byly polostrukturované, což znamená, 

že jsem předem měla připravené určité okruhy témat, kterým jsem se v průběhu 

rozhovoru chtěla věnovat, ale nepostupovala jsem podle striktní šablony, spíš jsem se 

přizpůsobovala komunikačním partnerům a charakteru daného rozhovoru celkově. 

Předem dané okruhy témat ale umožnily zajistit, aby žádné z podstatných témat 

nezůstalo opomenuto. Tato metoda je poměrně flexibilní, protože umožňuje reagovat na 

nečekané situace (například když se objeví téma, které je zajímavé, nebo které souvisí 

s něčím jiným) a umožňuje přetvářet otázky tak, aby lépe sedly k charakteru rozhovoru.  

Podle původního plánu jsem měla v úmyslu provedení osmi samostatných 

rozhovorů, přičemž šest z nich mělo být provedeno s pěstouny a zbývající dva se 

zástupci tvorby politiky či zaměstnanci státní správy, kteří se danému tématu věnují.  

Pro toto složení respondentů jsem se rozhodla proto, že pěstouni nejlépe dokáží 

odpovědět na otázky týkající se motivace a překážek, které považují pro výkon 

pěstounské péče za zásadní. Na základě jejich výpovědi jsem pak mohla přistoupit 

k návrhu politických změn. Rozhovory s odborníky mi pak pomohly doplnit informace, 

které pěstouni samotní ve většině případů ani nemají.  

Je také třeba vymezit, jaké pěstouny jsem od počátku považovala za vhodné 

respondenty. Mělo se jednat o takové pěstouny, kteří měli v době provádění rozhovoru 

ve své péči alespoň jedno dítě a mají přinejmenším roční zkušenosti s touto péčí. 

Přibližně polovina z těchto pěstounů by se péči měla věnovat také před rokem 2013, 

kdy vstoupila v platnost novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, což zajistilo to, 

že jsou schopni reflektovat změny, které tato novela přinesla. Vzhledem k faktu, že jsem 

se podobnému tématu věnovala již ve své bakalářské práci, jsem od počátku věděla, že 

je velmi komplikované sehnat na pěstouny kontakt, protože jejich osobní údaje jsou 

důvěrné. Postupovala jsem tedy stejně jako v případě psaní bakalářské práce a nejprve 

jsem pěstouny zkusila kontaktovat přes internetová fóra a neziskové organizace. Dále 

jsem se pokusila obnovit kontakty, které jsem získala při své praxi na Městském úřadě 

v Milevsku, v tomto případě jsem ale nebyla nijak úspěšná. V době, kdy jsem sice měla 

provedeny rozhovory s původně naplánovaným počtem pěstounů, ale cítila jsem, že 



  

27 

 

mám ještě možnost provést rozhovory další, jsem využila metodu sněhové koule – 

poprosila jsem stávající respondenty na kontakt na jejich známé, kteří se pěstounství 

také věnují, a doplnila jsem další tři rozhovory.  

Rozhovory byly nahrávány na diktafon, pouze v jednom případě, kdy pěstounka 

s tímto nahráváním nesouhlasila, jsem tento rozhovor nenahrávala. V tomto případě 

jsem se snažila během rozhovoru napsat co největší množství terénních poznámek  

a ihned po ukončení rozhovoru jsem zapsala vše, co jsem si zapamatovala.   

 

 

5.3. Analýza dat 

Po sběru dat přišla ke slovu analýza dat. Před tím, než k ní bylo možné 

přistoupit, bylo ovšem nutné přepsat rozhovory nahrané na diktafon. Přepis jsem se 

snažila dělat průběžně po každém rozhovoru, aby bylo možné zapracovat také terénní 

poznámky a další poznatky, které mohly být pro analýzu důležité. Rozhovory jsem 

přepisovala slovo od slova, ale vynechávala jsem výplňová slova, která nejsou pro další 

postup důležitá. V procesu přepisování jsem změnila jména všech respondentů, aby byla 

zachována jejich anonymita, která jim byla slíbena podepsáním informovaného 

souhlasu.  

Po přepisu získaných dat bylo možné přejít k samotné analýze. Konkrétně jsem 

použila tematickou analýzu, která umožňuje pomocí kódování seskupit různá témata do 

jednotlivých kódů, se kterými je možné pak dále pracovat. Tyto kódy je možné mezi 

sebou porovnávat a díky nim se také přehledně ukazují stále se opakující témata. 

Některé kódy vycházely z předem připravených okruhů, jiné se ale objevily až při 

samotné analýze. Kódování umožňuje seskupovat podobná či stejná témata, takže data 

se stávají přehlednější a jasnější, tudíž orientace v nich je jednodušší.   

Vzhledem k tomu, že kódování v ruce („na papíře“), může být chaotické  

a časově náročné, měla jsem v úmyslu použít program Atlas.ti, který analýzu usnadňuje 

(Creswell 2014: 195). Toto rozhodnutí jsem následně změnila a k analýze jsem použila 

vlastnoručně vyrobené tabulky, ve kterých jsem různobarevně označovala jednotlivé 

kódy a témata. Závěrem jsem přistoupila k poslednímu kroku analýzy, kterým je 

samotná interpretace dat, ve které jsem si ujasnila, co vlastně data přináší a jakým 

způsobem obohatila dosavadní poznání. 
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6. Péče o ohrožené děti v České republice 

Přestože je práce věnována tématu pěstounské péče, nelze na tento problém 

pohlížet samostatně, neboť PP je součástí celého systému péče ohrožené děti, jehož 

jednotlivé části spolu navzájem souvisí. Proto se v této kapitole budu věnovat tomuto 

systému jako celku, stručně představím jednotlivé druhy péče, ukážu, jak souvisí s PP  

a až v následující kapitole se budu věnovat pěstounské péči jako takové.   

Pro začátek ještě vysvětlím důležité pojmy, které jsou pro pochopení 

problematiky náhradní rodinné výchovy zásadní. Prvním z takových pojmů je výraz 

„ohrožené dítě“. MPSV za ohrožené dítě považuje takové dítě „jehož životní podmínky 

mohou bezprostředně ohrožovat nebo poškozovat jeho vývoj a začlenění do společnosti. 

Příčiny tohoto ohrožení mohou být na straně dítěte či prostředí, v němž žije“ (MPSV 

2016 heslo: ohrožené dítě). Ze zákona o sociálně právní-ochraně dětí vyplývá, že se 

jedná o děti, jejichž rodiče nežijí, nebo neplní své povinnosti, děti, které byly svěřeny do 

péče jiné osoby a děti, které chodí za školu, požívají návykové látky, nebo jsou těmito 

závislostmi alespoň ohroženy, a které opakovaně utíkají z domova. Dále jsou to děti, na 

kterých byl spáchán trestný čin, jsou ohroženy násilím mezi rodiči, nebo jsou umístěny 

v zařízeních ústavní péče (ZSPOD 401/2012 Sb. §6). Péče o takové děti je velmi 

rozmanitá, záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem je dítě ohroženo. Tato práce se 

primárně zabývá dětmi, o které se jejich rodiče nestarají, nebo takovými, jejichž rodiče 

by se sice rádi starali, ale kvůli obtížím, se kterými se potýkají, nemají dostatek 

kapacity, aby poskytli péči v dostatečném rozsahu.  

Dalším zásadním pojmem, se kterým se v této práci často pracuje, je pojem 

právně volné dítě. Tímto výrazem se označují děti, které nemají žádné vazby na své 

biologické rodiče a je tedy možné je osvojit. Právně volné jsou tedy děti, jejichž rodiče 

zemřeli, nebo se vzdali svých rodičovských práv, tzv. dali souhlas s jejich osvojením 

(Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 809), nebo u nich soud rozhodl, že souhlasu rodičů 

není třeba, protože ti nejsou k nalezení, nebo se o ně dlouhodobě nezajímají (Občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb. § 818 - 821). 

Péče o ohrožené děti, konkrétněji náhradní rodinná péče má v České republice 

poměrně dlouhou historii. Již po třicetileté válce, kdy přibylo opuštěných dětí, se začalo 

objevovat poměrně velké množství sirotčinců, za všechny uveďme Vlašský špitál, který 

byl založen v roce 1575, a který poskytoval přístřeší a péči opuštěným dětem (Bubleová 
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2011: 9). Zásadním dokumentem pro vývoj péče o ohrožené děti byl zemský chudinský 

zákon vydaný v roce 1868, který péči o osiřelé děti deleguje na působnost obcí v rámci 

chudinské péče (Nožířová 2012: 29). Již koncem 19. století se diskutovalo rovněž o PP, 

např. Vojtěch Franc se zabýval vlivem kvalitní rodinné výchovy na vývoj dítěte 

(Nožířová 2012: 30). Téma náhradní rodinné péče vždy nabylo na významnosti 

v období po válkách, kdy se objevilo větší množství sirotků (Matějček 1999: 21). V roce 

1921 byl vydán již výše zmíněný zákon č. 265, který sjednocoval systém péče o děti 

v českých zemích a který preferoval PP před péčí ústavní (Bubleová 2011: 9). Po druhé 

světové válce ovšem nastal obrat, spolu s příchodem komunistické strany k moci, se 

začaly objevovat tendence k příklonu ke kolektivní péči. O pozdější změnu se zasluhují 

Langmeier a Matějček, v 60. letech se pak začínají objevovat SOS dětské vesničky  

a ještě později je v roce 1973 vydán zákon č. 50 Sb., o pěstounské péči (Bubleová 

2011:10).   

V nedávné době patřil mezi nejvýznamnější dokument zákon č. 359/1999 Sb.,  

o sociálně-právní ochraně dětí, který preferuje rodinnou péči před ústavní. Tento zákon 

byl v roce 2013 novelizován zákonem č. 401/2012 Sb., který blíže specifikuje také 

PPDP a upravuje dosavadní podmínky PP jako takové. Důležitým dokumentem je také 

nový Občanský zákoník (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.), který nahrazuje zákon  

č. 94/1963 Sb., o rodině.  

 

 

6.1. Druhy péče o ohrožené děti 

V České republice rozlišujeme tři hlavní druhy péče. Jedná se o péči preventivní, 

institucionální a náhradní rodinnou. Zatímco preventivní péče se snaží zasahovat ještě 

dříve, než je problém skutečně akutní a snaží se tak o zachování původní rodiny, ostatní 

dva druhy přichází ke slovu až ve chvíli, kdy dítě v původní rodině nemůže dále zůstat.  
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Schéma 2. Druhy péče o ohrožené děti 

Zdroj: Bubleová 2011, upraveno autorkou 

 

 

6.1.1. Preventivní péče 

Preventivní péče je jedním ze tří druhů péče o ohrožené děti. Jejím cílem je 

zasáhnout ještě předtím, než je problém skutečně akutní. Tento druh péče se snaží 

upravit životní podmínky rodin a zabránit tak odebrání dítěte z rodiny. Zaměřuje se 

hlavně na rodiny ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.  Může nabývat podob 

různých sociálních dávek, podpory bydlení a zaměstnanosti, či služeb podpory rodiny. 

Zásadní roli v systému preventivní péče hrají terénní pracovníci, kteří mohou docházet 

přímo do rodin a poskytovat tak poradenství.   

Rozlišujeme tři možné druhy prevence. Prevence celospolečenská klade důraz na 

hodnoty, které rodina může přinášet, a proto rodinu podporuje, jak legislativně tak 

v podobě osvěty či rodinné výchovy. Dalším druhem je prevence zaměřená na rizikové 

skupiny, které by mohly funkci rodiny ohrozit natolik, že ta by nemohla správně 

pečovat o své jednotlivé členy. Posledním druhem je sanace rodiny, která představuje 

cílené zásahy v rodinách, které nefungují správně a hrozí u nich ohrožení dítěte či jeho 

odebrání (Bubleová 2011: 34-35). 
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Následující graf ukazuje důvody přijetí dětí do různých dětských domovů. 

Přestože výzkum, na jehož základě je graf vytvořen, je již z roku 2010 a není tedy úplně 

aktuální7, poskytuje nám představu o tom, s jakými problémy se ohrožené rodiny 

nejčastěji potýkají. Jak je možné z Grafu 3 vypozorovat, naprostá většina dětí se do 

dětského domova dostane z důvodu nepříznivé sociální situace rodiny, z důvodu 

bytových problémů a z důvodů finančních potíží rodiny. Právě pro tyto rodiny by 

dostatečná a včasná preventivní péče a poradenství mohly mít zásadní vliv.  

 

Graf 3. Důvody pro přijetí do dětského domova8  

 

Zdroj: Kuchařová a kol. 2010 – převzato z: Uhlová 2015  

 

Zásadní roli v systému preventivní péče hrají terénní práce. Terénní pracovníci 

mohou poskytovat služby na podporu rozvoje rodičovských schopností, mohou pomáhat 

s vedením domácnosti, s rozvojem finanční gramotnosti, či s řešením vztahů mezi 

jednotlivými členy rodiny (MPSV 2015a: 19). Všechny tyto služby pak souvisí 

s problémy, které hrají hlavní roli při odebírání dětí z rodin (viz Graf 3).  

Problémem ovšem je, že těchto pracovníků není dostatečné množství. V České 

republice působí poměrně velké množství organizací, které poskytují tzv. sociálně-

                                                 

7 Výsledky podobného, ale aktuálního výzkumu v současné době nejsou k dispozici 

8 Součet procent jednotlivých důvodů je víc než 100 %, protože v mnoha případech se vyskytoval více 

než jeden důvod 
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aktivizační služby, tyto organizace se ovšem potýkají s nedostatkem financí, nemohou 

si tedy dovolit platit více zaměstnanců. Na jednoho takového pracovníka v ČR by tak 

připadlo až 131 obyvatel žijících v sociálně vyloučených oblastech, přičemž takový 

pracovník dokáže efektivně pracovat asi s 10 rodinami (Lumos 2014: 8). Terénní služby 

jsou přitom nesrovnatelně méně nákladné než ostatní druhy péče. Lumos uvádí, že 

náklady na umístění dítěte do kojeneckého ústavu se vyšplhají na částku vyšší než půl 

milionu korun za rok, kdežto roční náklady na terénního pracovníka pro jednu rodinu 

nedosahují ani 30 000 Kč. (Lumos 2014: 9).   

Preventivní péče je nejlevnějším a zároveň nejšetrnějším druhem péče  

o ohrožené děti, přitom v České republice nehraje takovou roli, jakou by mohla. 

Souvislost s ostatními druhy péče je více než zjevná – pokud by se věnovalo více 

pozornosti prevenci, nebylo by nutné odebírání takového množství dětí, tím pádem by 

nemusel být kladen takový důraz na náhradní rodinnou a hlavně institucionální péči.  

 

 

6.1.2. Institucionální péče 

Dalším druhem péče o ohrožené děti je péče institucionální, která je jedním ze 

dvou druhů péče, které přichází ke slovu po odebrání dětí, nebo po jejich opuštěním 

rodiči. Matoušek popisuje instituce jako „zařízení pro veřejné, výchovné, církevní a jiné 

účely, který se současně spojuje s budovou, v níž toto zařízení sídlí“ (Matoušek 1999: 

17). Institucionální péče se tedy odehrává v takovém zařízení a představuje formu 

kolektivní péče, kdy o větší počet dětí pečuje určité množství pracovníků.  

Jak už bylo popsáno v kapitole 2., Česká republika je jednou ze zemí s největším 

počtem dětí umístěných právě v institucionální péči. Toho si povšimla také Organizace 

spojených národů, která tento fakt dlouhodobě kritizovala a doporučila co nejrychlejší 

řešení situace (OSN 2003), protože dospívání v institucionální péči není vhodné pro 

jejich současný život dětí ani pro jejich další vývoj (viz kapitola 4.1.2.). MPSV tuto 

kritiku přijalo a přiznalo, že se jedná o „selhání sytému jako celku“ a že je třeba systém 

transformovat (MPSV 2008). Snahy o deinsticuionalizaci systému jsou popsány 

například v Národní ochraně práv dětí, jejímž cílem je vytvoření takového sytému, který 

zajistí „důslednou ochranu všech práv každého dítěte a naplňování jeho potřeb, systém 

podporující zvyšování kvality života dětí a rodin“ (MPSV 2011a: 2). Z tabulky č. 2  
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(kap. 1, str. 7) je patrné, že počet dětí v institucionální péči klesá, nejedná se ovšem  

o nijak zásadní snížení a je třeba toto snižování neustále podporovat.   

Systém institucionální péče v České republice je roztříštěný a poměrně složitý.  

V institucionální péči nacházíme děti, které mají nařízenou ústavní výchovu, děti, které 

jsou soudem svěřeny do zařízení vyžadující okamžitou pomoc a ty děti, které byly do 

péče svěřeny rodiči (MPSV 2016: heslo Ústavní péče). Přitom různá zařízení spadají 

pod různá ministerstva, nejsou tedy zastřešeny jedním sektorem, ale musí dojít k dohodě 

mezi třemi ministerstvy. Zatímco Ministerstvo zdravotnictví spravuje kojenecké ústavy 

a dětské domovy pro děti do tří let, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen MŠMT) má na starosti diagnostické domovy a dětské domovy. Posledním 

Ministerstvem je MPSV, do jehož gesce spadají domovy pro osoby se zdravotním 

postižením a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (např. Klokánky) (Bubleová 

2011: 54-57).  

 

 

6.1.3. Náhradní rodinná péče 

Třetím druhem péče o ohrožené děti je náhradní rodinná péče. Tento druh péče, 

stejně jako předchozí, přichází na řadu až v případě, že je dítě z rodiny odebráno, nebo 

je svými biologickými rodiči opuštěno. V případě, že se dítě dostane do náhradní 

rodinné péče, znamená to, že je vychováváno v rodině, ovšem nikoli v rodině 

biologické, ani v nějakém typu zařízení. NRP tak odkazuje na „všechny druhy 

nekolektivní péče o děti, o které se z nejrůznějších důvodů nemohou starat biologičtí 

rodiče“ (Klimeš 2002 in Nožířová 2012: 11). 

Výhodou oproti institucionální péči je bližší kontakt dítěte s pečující osobou, 

individuální přístup pečovatele a lepší možnosti péče. Děti vyrůstají „ve skutečném 

světě“ nikoli odtrženě, jak tomu v mnoha případech institucionální výchovy je, což 

předchází „šoku“, který často doprovází odchod z ústavní péče, po dosažení plnoletosti. 

Zároveň dětem v NRP nehrozí takové riziko psychické deprivace jako v ústavní péči, 

protože může navázat blízký kontakt s jednou pečující osobou.   
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6.2. Formy náhradní rodinné péče 

Náhradní rodinná péče nabývá několika podob, jejichž rozlišování je velice 

důležité, ovšem ne vždy je jejich rozdílům správně porozuměno. Jednotlivé formy, 

kterých NRP nabývá, jsou: osvojení, pěstounská péče, svěření do péče jiné fyzické 

osoby než rodiče a poručenství s péčí (MPSV 2013a). Pro pochopení problematiky 

pěstounské péče je důležité pochopení rozdílů mezi ní a ostatními typy, proto jsou 

jednotlivé části této kapitoly věnovány charakteristice ostatních typů NRP. Pěstounské 

péči jako takové je pak věnována kapitola následující.  

 

 

6.2.1. Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než 

rodiče 

V případě, že se o dítě jeho vlastní rodiče nestarají, první z forem náhradní 

rodinné péče, která zpravidla přichází ke slovu, je institut svěření do péče jiné fyzické 

osoby než rodiče. Jinou fyzickou osobou je myšlen člověk příbuzný nebo známý, ke 

kterému má dítě nějaký vztah. Dítě tak buď zůstává v rodině, nebo u lidí, které už zná. 

Podmínkou svěření dítěte do péče někoho jiného než rodiče je hlavně zájem dítěte, poté 

souhlas pečující osoby a konečně také záruka zdárné výchovy dítěte (Bubleová 2011: 

42).  

Od ostatních druhů péče se tato péče odlišuje hlavně tím, že pečující nemá 

k dítěti vyživovací povinnost, přestože jinak má v podstatě všechna práva a povinnosti 

jako právoplatný rodič (konkrétně o právech a povinnostech rozhoduje soud). 

Vyživovací povinnost zůstává na biologických rodičích (Občanský zákoník č. 89/2012 

Sb. § 926 odst. 2). Z toho důvodu nelze dítě svěřit do péče jiné fyzické osoby, pokud 

nelze rodičům stanovit vyživovací povinnost (MPSV 2013a).   

 

 

6.2.2. Adopce/osvojení 

Nejznámější a nejrozšířenější formou náhradní rodinné péče je adopce neboli 

osvojení. Osvojení představuje situaci, kdy cizí osoby přijmou dítě za vlastní. Aktem 

osvojení pak mezi osvojencem a osvojiteli vzniká vztah stejný jako mezi rodiči  

a dítětem (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 794 - 795). Vztahy dítěte s původní 

rodinou jsou tedy zpřetrhány a dítě se stává právoplatným členem rodiny nové, včetně 
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všech práv a povinností, které jsou s takovou rolí spjaté. Osvojitel má pak 

k adoptovanému dítěti vyživovací povinnost, rodičovskou zodpovědnost i další závazky 

(Nožířová 2012: 13). Nový občanský zákoník také stanovuje, že osvojitelem se může 

stát pouze člověk zletilý a svéprávný, který bude dítěti dobrým rodičem (Občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb. § 799), a mezi jejímž věkem a věkem dítěte je přiměřený rozdíl 

(Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 803). 

Česká legislativa rozlišuje osvojení zrušitelné a nezrušitelné. V případě 

zrušitelné adopce rodičovská práva a povinnosti přechází na nové rodiče, ale v rodném 

listě dítěte zůstávají uvedení rodiče biologičtí, přestože vztahy mezi nimi a dítětem 

zanikají. Tento typ osvojení je využíván hlavně v případech osvojení dětí mladších 

jednoho roku, poněvadž takto malé děti nelze osvojit nezrušitelně. U adopce 

nezrušitelné dochází k přepisu dat v rodném listě dítěte, a jak už název napovídá, toto 

osvojení nelze zrušit. Tento typ adopce je v praxi využíván více (Matějček 1999: 33).   

V případě, že se pro dítě nedaří najít adoptivní rodinu v jeho rodné zemi, je 

možné využít také mezinárodní osvojení. V České republice je možné adoptovat děti jak 

z ciziny, tak do ciziny (Kovařík 2004: 151). 

Podmínkou adopce je právní volnost dítěte (viz. Kapitola 6). I když 

v institucionální péči je stále ještě velký počet dětí, naprostá většina z nich má vazby na 

původní rodinu a osvojení pro ně tedy není možné. Podle některých údajů až 99 % dětí 

v ústavní péči má alespoň jednoho z rodičů (Klusáček 2014). Osvojení tedy představuje 

možnost života v rodině jen pro necelé 1 % těchto dětí, pro ostatní je nutné hledat 

alternativy. Právě pro takové děti je vhodná pěstounská péče. 

 

 

6.2.3. Poručenství 

V případě, že dítě nemá rodiče, kteří by byli schopni naplno vykonávat 

rodičovskou povinnost, ať už z důvodu zbavení rodičovské odpovědnosti, nebo jejich 

smrti, je soudem dítěti přidělen poručník, který má téměř všechny povinnosti jako rodič, 

nemá ovšem k dítěti vyživovací povinnost (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 928). 

Poručník představuje zákonného zástupce dítěte, má tedy právo ho zastupovat, a je tak 

zodpovědnou osobou. Poručník může mít dítě rovněž v péči, není to ale podmínkou. 

Pokud poručník o dítě osobně pečuje, je tento poručník hmotně podporován státem a 
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náleží mu dávky pěstounské péče (MPSV 2013a). V případě, že o dítě osobně nepečuje, 

zůstává mu pouze funkce zákonného zástupce. 

Pokud to není v rozporu se zájmem dítěte, může se poručníkem stát člověk, 

kterého doporučili biologičtí rodiče dítěte. Pokud k takovému doporučení nedošlo, stává 

se poručníkem zpravidla příbuzný či známý dítěte (Bubleová 2014: 8). V případě, že 

není možné poručníkem dítěte určit fyzickou osobu, stává se jím orgán sociálně-právní 

ochrany dětí (ZSPOD č. 401/2012 Sb., §17). 
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7. Pěstounská péče 

Čtvrtou, a pro tuto práci nejdůležitější, formou náhradní rodinné péče je 

pěstounská péče, která představuje možnost vyrůstání v rodině pro děti, které nejsou 

právně volné, tedy mají rodiče, kteří by se o ně mohli starat, ale z nějakého důvodu 

nemohou nebo nechtějí. Zároveň ale o dítě stále projevují zájem, tím pádem nemohou 

být soudně zbaveni rodičovské odpovědnosti. Pěstounská péče tak představuje státem 

garantovanou formu NRP, která „zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i 

přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali“ (Kovařík 2004: 150). Otázce finanční stránky 

PP je věnována podkapitola č. 7.3.  Legislativně je PP zakotvena v novém Občanském 

zákoníku, který nahradil původní zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.) a v zákoně  

o sociálně-právní ochraně dětí (ZSPOD č. 401/2012 Sb.).  

PP představuje formu péče, ve které pěstoun o dítě osobně pečuje a má právo ho 

zastupovat v běžných věcech (např. záležitosti týkající se školní docházky), ale při 

řešení ostatních problémů jako je například přestup na jinou školu, vyřizování 

cestovního pasu, apod., je třeba souhlas zákonného zástupce (Bubleová 2014: 20). 

Biologickým rodičům dítěte jsou tak ponechána práva vyplývající z rodičovské 

odpovědnosti, s výjimkou těch, která přechází na pěstouny (Občanský zákoník  

č. 89/2012 Sb. § 960). Dítě stále má vztah k rodičům a v případě zlepšení situace je 

možný jeho návrat do původní rodiny. V tomto případě nedochází ani ke změně 

příjmení, jako v případě osvojení, dítěti tak zůstává jméno původní.  

Jak již bylo zmíněno, v případě PP nedochází k přetrhání vztahů s původní 

rodinou, naopak, kontakt s biologickou rodinou je žádoucí. Rodiče mají právo se 

s dítětem stýkat a mají právo i na informace o něm, pokud to není v rozporu se zájmem 

dítěte (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 960). 

Pěstounská péče vzniká soudním svěřením dítěte do péče v případě, že o dítě 

nemůže pečovat žádný z rodičů, ani poručník. Má přednost před péčí ústavní (Občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb. § 958). Stejně tak může být zrušena pouze soudním 

rozhodnutím, a to v případě, že některá ze zúčastněných stran (dítě, rodič, nebo pěstoun) 

o toto zrušení zažádá (MPSV 2013a). Pokud k žádné takové žádosti nedojde a PP 

probíhá bez větších problémů, dojde k jejímu zániku v době zletilosti dítěte (Bubleová 

2011: 50).  
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Pěstounem se může stát člověk, který dokáže zaručit řádnou výchovu dítěte, má 

trvalé bydliště na území ČR a se svěřením dítěte do péče souhlasí (Občanský zákoník  

č. 89/2012 Sb. § 962). Podmínkou je také jeho zaznamenání v evidenci (Viz kap. 7.1.). 

Dítě může být svěřeno do společné péče manželů, v takovém případě ovšem dávky 

pěstounské péče mohou náležet pouze jednomu z nich. V případě rozvodu soud určí, 

který ze společných pěstounů bude nadále o dítě pečovat, bez upravení těchto podmínek 

nemůže k rozvodu dojít (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 964). 

 

 

7.1. Zprostředkování pěstounské péče 

Příprava na pěstounskou péči je poměrně náročným a dlouhodobým procesem, 

jenž ne vždy končí zařazením uchazeče do evidence, které je podmínkou pro výkon 

pěstounské péče.  Je logické, že ne každý se může stát pěstounem, poněvadž výkon této 

péče je náročný a vyžaduje od člověka jisté předpoklady a schopnosti, které ne každý 

má. Určitá část žadatelů se tedy pěstouny nikdy nestane. V této kapitole se zaměřím na 

to, co vše je nutné před zařazením do evidence splnit a jak probíhá proces 

zprostředkování PP.  Dále se zaměřím na evidenci pěstounů a také na dohodu, kterou 

pěstoun před výkonem pěstounské péče uzavírá, a která ho péčí provádí.  

Zprostředkování pěstounské péče mají na starosti krajské úřady a úřady obce 

s rozšířenou působností. Konkrétním odborem, který tuto problematiku řeší, je oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí, zkráceně OSPOD. V podstatě platí, že pokud člověk 

dospěje k názoru, že by se rád stal pěstounem a moc toho o této problematice neví, měl 

by mu OSPOD poskytnout všechny potřebné informace. 

V případě, že se člověk rozhodne pro pěstounskou péči, musí nejprve podat 

žádost na úřadu obce s rozšířenou působností v místě jeho trvalého bydliště. Vzor 

žádosti (viz příloha 2) je dostupný na stránkách MPSV, není ovšem nutné podat přesně 

tento formulář (MPSV 2013a).   

Po přijetí žádosti úřad založí spisovou dokumentaci žadatele a shromáždí v ní 

potřebné doklady, mezi které patří žádost, doklad o státním občanství nebo povolení 

k pobytu, výpis z Rejstříku trestů, doklad o zdravotním stavu, údaje o sociálně-

ekonomické situaci, souhlas se zjišťováním potřebných údajů, souhlas s účastí na 

přípravných kurzech, stanovisko úřadu k žádosti a vyjádření toho, s kým žadatel uzavřel 
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dohodu, pokud k tomu již došlo (ZSPOD, č. 401/2012 Sb., § 21 odst. 5). Poté úřad 

odešle tuto dokumentaci na příslušný krajský úřad (MPSV 2013a).  

Krajský úřad poté provede odborné posouzení žádosti, které zahrnuje posouzení 

žadatele a schopností jeho dětí přijmout do rodiny nové dítě, zhodnocení přípravy 

k přijetí dítěte, vyjádření dětí žadatele, pokud jsou schopné to posoudit, posouzení 

bezúhonnosti žadatele a členů jeho rodiny (ZSPOD, č. 401/2012 Sb., § 27). V této fázi 

se žadatel musí podrobit prozkoumání svého zdravotního a psychického stavu a dále se 

musí účastnit kurzů, které ho mají připravit na přijetí dítěte do rodiny, na možnost 

specifik pěstounské péče, poskytnout mu informace o náhradní rodinné péči (Bubleová 

2014: 27-28). Obsah přípravných kurzů je stanoven pouze rámcově, musí ale 

korespondovat s náplní péče. Žadatel o klasickou PP musí podstoupit přípravu 

v rozsahu nejméně 48 hodin, v případě péče přechodné je to nejméně 72 hodin (ZSPOD, 

č. 401/2012 Sb., § 11). V případě, že je žadatel vyzván k přípravě a tuto přípravu 

nepodstoupí, je krajským úřadem z evidence žadatelů vyřazen (ZSPOD, č. 401/2012 

Sb., § 24c, odst 1, písm c). Po splnění všech náležitostí pak krajský úřad rozhodne  

o zařazení či nezařazení žadatele do evidence.    

Evidenci pěstounů, stejně jako evidenci dětí, vede krajský úřad. Ten poté 

porovnává obě evidence a hledá vhodné pěstouny. Zde je nutné zdůraznit, že vždy stojí 

v popředí zájem dítěte a hledá se vhodná rodina pro dítě, nikoli naopak. Pokud mají 

pěstouni zájem o svěření konkrétního dítěte, mohou podat žádost příslušnému soudu, 

vždy se ale hledí hlavně na zájem dítěte (Bubleová 2014: 29).  

 

 

7.2. Práva a povinnosti pěstounů 

Z pozice pěstounů jako poskytovatelů péče, vyplývá velké množství povinností, 

které musí splnit. V této kapitole se zaměřím nejen na tyto povinnosti, ale také na práva, 

která pěstouni mají.  

Samozřejmou povinností je dostatečná osobní péče o dítě, zabezpečení jeho 

přiměřených požadavků, naplnění jeho základních potřeb. Pěstoun často skutečně plní 

úlohu rodiče, i když předpokladem této péče je starost o dítě pouze v době, kdy rodiče 

nejsou k dispozici. V praxi je to ovšem často tak, že se děti zpět ke svým biologickým 

rodičům nevrátí a spíše přilnou k těmto zástupným pečujícím osobám.  
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Jak už bylo zmíněno výše, pěstoun nemá k dítěti vyživovací povinnost a je 

oprávněn dítě zastupovat pouze v běžných záležitostech, k ostatním úkonům je třeba 

souhlas zákonného zástupce, kterým zůstává rodič dítěte. Nejen z tohoto důvodu, ale 

hlavně z důvodu zachování vztahů mezi dítětem a rodičem má pěstoun povinnost 

„udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými 

a osobami dítěti blízkými“ (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 967). S touto povinností 

se pojí také povinnost umožnění styku dítěte s rodiči. Pouze v případě, že soud 

rozhodne, že tento styk není v zájmu dítěte, nemusí být umožněn (ibid.). Pěstouni mají 

také povinnost spolupracovat s pracovníkem OSPODu, který je pověřený dohledem nad 

průběhem péče a který sleduje také plnění dohody (ZSPOD, č. 401/2012 Sb., § 47a, 

odst g.). Další zásadní povinností pak je podstoupení kurzů či školení, které mají 

pomoci se zvýšením znalostí a dovedností v oblasti výchovy, psychologie apod., a sice 

v rozsahu dvaceti čtyř hodin ročně (ZSPOD 401/2012 Sb. §47a odst. f). 

Jedním z nejdůležitějších práv pěstounů patří právo pobírat odměnu za výkon 

pěstounské péče, tzv. odměnu pěstouna (popsáno v kapitole 7.3.). Dalším právem je pak 

právo na poskytnutí pomoci s péčí o svěřené dítě v době, kdy je pěstoun dočasně 

neschopný své povinnosti plnit, například z důvodu péče o osobu blízkou, při narození 

dítěte, při úmrtí blízké osoby, nebo při vyřizování osobních záležitostí  

(ZSPOD č. 401/2012 Sb., §47a, odst. a). Pěstouni si mohou také vybrat dovolenou 

v rozsahu 14 dní za rok a mohou si zažádat o pomoc s péčí o dítě v tomto období 

(ZSPOD č. 401/2012 Sb., § 47a, odst. b).  

Všechna práva a povinnosti konkrétních pěstounů jsou potom upravovány 

v dohodě o výkonu pěstounské péče (MPSV 2013a). 

 

 

7.2.1. Dohoda o výkonu PP 

Podle novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí pěstoun uzavírá dohodu o 

výkonu pěstounské péče, která ho celou péčí provází. Jejím cílem je pomoc pěstounům, 

zajištění jejich práv a povinností. Subjekt, se kterým pěstoun uzavře dohodu, pak 

představuje prvního, na koho se pečující obrací, když si s něčím neví rady, nebo když 

potřebuje prodiskutovat nějaký problém. Může se jednat například o pomoc při 

zprostředkování kontaktu s biologickými rodiči dítěte, či doporučení odborníka při 

výchovných problémech.  Uzavřená dohoda musí být zcela v souladu se soudním 
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rozhodnutím o svěření dítěte a s individuálními potřebami jak svěřovaného dítěte, tak 

pěstouna (ZSPOD, č. 401/2012 Sb., § 47b, odst. 3).  

Dohodu může pěstoun uzavřít s příslušným úřadem obce s rozšířenou 

působností, může si ale také vybrat jiný úřad nebo jinou pověřenou osobu. V posledních 

letech pěstouni stále častěji volí neziskové organizace, které se oblasti náhradní rodinné 

péče věnují a které jsou k uzavření dohody pověřené. V případě, že pěstoun zvolí 

k uzavření dohody jiného aktéra než je úřad obce s rozšířenou působností v místě jeho 

trvalého bydliště, musí tato druhá strana příslušný úřad kontaktovat a zaslat mu opis 

dohody (ZSPOD, č.. 401/2012 Sb., § 47b, odst. 4). V případě nespokojenosti s daným 

aktérem může pěstoun dohodu s ním zrušit, aniž by udal důvod, musí pak ale uzavřít 

dohodu se subjektem novým. Druhá strana může vypovědět dohodu pouze ze závažných 

důvodů (ZSPOD, č. 401/2012 Sb., § 47c, odst. 2-3). 

Subjekt, se kterým pěstoun uzavřel dohodu, pobírá na každého pěstouna 

příspěvek od státu ve výši 48 000 ročně (MPSV 2013d: 1), ze které hradí výdaje spojené 

s výkonem pěstounské péče, například poradenství, konzultace s odborníky či hlídání 

v době dovolené pěstouna. 

 

 

7.3. Dávky pěstounské péče 

Důležitou součástí pěstounství je finanční stránka, kterou jsou myšleny všechny 

dávky a příspěvky, a to jak na úhradu potřeb dítěte, tak pro potřeby pěstounů. V této 

kapitole nastíním, co všechno do tohoto odvětví spadá. Novela zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí v tomto přinesla docela podstatné změny, které se týkají hlavně odměny 

pěstouna. Tento akt je často kritizován, hlavně z důvodu obav, aby se nezačali ve větším 

množství objevovat pěstouni, kteří budou o dítě pečovat právě z finančních důvodů. 

Určité riziko naplnění této obavy samozřejmě zůstává, v následující kapitole ale ukážu, 

že finanční odměna není zas až tak vysoká, aby přilákala velké množství 

„ziskuchtivých“ zájemců. V případě, že se někdo takový přece jen objeví, je úkolem 

přípravných testů, aby tuto motivaci odhalily a zhodnotily, zda se takový člověk stane 

pěstounem, či ne.  

Dávek PP je celkem 5: příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, 

příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla a 

příspěvek při ukončení péče (ZSPOD, č. 401/2012 Sb., § 47e). Výše už byl zmíněný 
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Státní příspěvek na výkon pěstounské péče, ten ovšem nenáleží pěstounovi, ale 

subjektu, se kterým pěstoun uzavřel dohodu a tento příspěvek se do dávek pěstounské 

péče nezapočítává.     

 
 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte  

Prvním příspěvkem je příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který je každý měsíc vyplácen 

pěstounovi na každé dítě v jeho péči a slouží k pokrytí nákladů na jeho výchovu, jako je 

strava, oblečení, drogerie a podobně. Tento příspěvek je vyplácen i po dosažení 

zletilosti dítěte do 26. roku jeho života, pokud i nadále žije v domácnosti s původním 

pěstounem (ZSPOD, č. 401/2012 Sb., § 47f).   

Výše příspěvku je odvozena od věku dítěte a také od jeho zdravotního stavu, jak 

ukazuje následující tabulka. 

 

 

Tabulka 3: Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 
Zdravé 

dítě 

I. stupeň9: 
lehká 

závislost 

II. stupeň: 
středně těžká 

závislost 

III. stupeň: 
těžká 

závislost 

IV. stupeň: 
úplná 

závislost 

Do 6 let 4 500 Kč 4 650 Kč 5 550 Kč 5 900 Kč 6 400 Kč 

6-12 let 5 500 Kč 5 650 Kč 6 800 Kč 7 250 Kč 7 850 Kč 

12-18 let 6 350 Kč 6 460 Kč 7 800 Kč 8 300 Kč 8 700 Kč 

18-26 let 6 600 Kč 6 750 Kč 8 100 Kč 8 600 Kč 9 000 Kč 

Zdroj: ZSPOD 401/2012 Sb. §47f odst. 3-4 

 
 
 

Odměna pěstouna 

Další měsíční dávka PP, odměna pěstouna, představuje jakési společenské 

uznání za to, co pěstoun dělá. Ještě před přijetím novely byla výše této odměny mnohem 

nižší než v současnosti, po zákonné úpravě došlo k jejímu zvýšení a nyní je vyplácena 

ve výši podle následující tabulky. Výše odměny se odvozuje podle počtu dětí v PP a 

podle jejich zdravotního stavu. 

 

                                                 

9 Stupeň závislosti se odvozuje od §8 Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, tedy podle toho, kolik 

základních potřeb není osoba schopna vykonávat z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. 
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Tabulka 4. Odměna pěstouna 

Jedno dítě 8 000 Kč 

Dvě děti 12 000 Kč 

Tři děti 20 000 Kč 

Jedno dítě ve II., III. nebo IV. 

stupni závislosti 
20 000 Kč 

PP na přechodnou dobu 20 000 Kč 

PP na přechodnou dobu ve II.-IV. 

stupni závislosti 
24 000 Kč 

Zdroj: ZSPOD 401/2012 Sb. §47j 

 
 
 
 

Příspěvek při převzetí dítěte  

Příspěvek při převzetí dítěte je příspěvkem jednorázovým a jak už název 

vypovídá je vyplácen v době, kdy pěstoun přijímá dítě do své péče. Výše příspěvku je 

odvozena od věku dítěte. Pokud pěstoun přijímá dítě mladší 6 let, výše příspěvku je 

6 000 Kč. Pokud je dítěti mezi 6 až 12 lety, pěstoun má nárok na příspěvek ve výši 

9 000 Kč. A konečně, pokud je věk dítěte mezi 12 a 18 lety, příspěvek činí 10 000 Kč 

(MPSV 2012a).  

 

 
Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla  

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla náleží pouze pěstounům, kteří mají 

ve své péči nejméně tři děti. Výše příspěvku může tvořit maximálně 70 % ceny, nesmí 

ovšem přesáhnout 100 000 Kč. Během deseti let nemůže výše tohoto příspěvku 

přesáhnout 200 000 Kč (ZSPOD 401/2012 Sb. §47m). 

 

 

 

 
Příspěvek při ukončení péče  

Příspěvek při ukončení péče je dávka, která nenáleží pěstounovi, nýbrž dítěti, 

které bylo v době dosažení své plnoletosti v PP. Je vyplácena v době, kdy zaniká nárok 
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na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Pokud je příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

vyplácen déle než do 18 let věku dítěte, je i tento příspěvek vyplacen později. Příspěvek 

je jednorázový a jeho výše je 25 000 Kč (MPSV 2012a).  

 

 

7.4. Motivace pěstounů 

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů této práce je prozkoumání motivací 

pěstounů, je třeba se u tohoto tématu zastavit. Motivacím jako takovým je věnována 

kapitola 4.1.3., nyní se ale budeme věnovat konkrétním motivacím, které většinou stojí 

za rozhodnutím stát se pěstounem.  

Sobotková poznamenává, že „motivace je dynamickým činitelem, který složitým 

způsobem ovlivňuje fungování uměle vytvořené pěstounské rodiny. Motivy pěstounské 

péče úzce souvisejí se systémem hodnot a osobnostní zralostí pěstounů“ (Sobotková 

2003: 51). Ve svém výzkumu týkajícího se pěstounských rodin sama zkoumá motivace 

pěstounů, dává je do souvislosti s funkčností rodiny. Všímá si toho, že pokud je 

motivací nahrazení vlastního ztraceného dítěte nebo pocit zodpovědnosti, pokud je třeba 

postarat se o dítě příbuzného či známého, je větší pravděpodobnost, že rodina nebude 

správně fungovat, než pokud za touhou stát se pěstounem stojí jiné motivace 

(Sobotková 2003: 53). 

Vraťme se ale k motivacím pěstounů obecně. Přestože ve většině případů je to 

tak, že pěstouni už své děti mají, není tomu tak vždy. Jak už bylo řečeno výše, většina 

opuštěných dětí není právně volná, tyto děti tedy nemohou být adoptovány a zájemců o 

adopci je velké množství. Často trvá dlouhé roky, než se zájemci o adopci dočkají 

vysněného dítěte. Pokud tento okamžik stále nepřichází, mohou lidé toužící po dítěti 

hledat jiné alternativy a dospět k názoru, že pěstounská péče by pro ně mohla být to 

pravé. PP je sice zamýšlena jako poměrně krátkodobá, částečně profesionální péče, 

v praxi je to ale tak, že děti často zůstávají u pěstounů celý život, a proto i touha po 

dítěti může být motivací (Bubleová 2014: 12).  

Další často uváděnou motivací je touha pořídit svému dítěti sourozence. Zde je 

ovšem třeba si uvědomit, že pěstounská péče je ve většině případů velice náročným 

procesem, v rámci kterého je velká většina pozornosti strhávána právě na přijaté dítě a 

zda to dítěti biologickému spíše neublíží (Bubleová 2014: 12). 
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Zásadní motivací bývá také potřeba pomoci potřebnému dítěti (Vágnerová 2012: 

10). Zde se může jednat buď o konkrétní dítě, třeba potomka někoho známého, kterého 

člověk vídal od dětství, nebo může jít o jakékoli dítě, kterému by člověk rád pomohl. 

V tomto případě za touto motivací stojí často dobrý příklad z okolí, zkušenost 

s opuštěnými dětmi či televizní pořad, který případného nového zájemce zaujal.  

V neposlední řadě může být motivací již výše zmiňovaná potřeba nahradit 

vlastní dítě v případě jeho smrti. V tomto případě je třeba věnovat zájemci větší 

pozornost, aby nedošlo spíše ke zhoršení situace. I proto se zpravidla nějakou dobu 

čeká, než může zájemce po smrti svého dítěte přijmout dítě do své péče. 

V poslední době se často diskutuje také o motivaci pro peníze, tedy případy, kdy 

se lidé začnou zajímat o PP z důvodu vidiny snadného výdělku. Toto téma se častěji 

vyskytuje v souvislosti s novelou ZSPOD, která upravila dávky pěstounské péče a 

zvýšila odměnu pěstouna. Lze se jen dohadovat o tom, zda takoví pěstouni opravdu jsou 

a jaké jich je množství, protože i kdyby to tak bylo, tuto motivaci zřejmě nikdo 

nepřizná. Je ale možné setkat se také s názorem, že není třeba se obávat pěstounů, kteří 

by poskytovali péči jen kvůli peněžní odměně. Je třeba si uvědomit, že nejde o snadno 

vydělané peníze, protože, částka, kterou pěstouni dostávají, skutečně není v porovnání 

s průměrnou mzdou nijak závratná vzhledem k tomu, jak časově a psychicky náročná 

péče je (Nožířová 2012: 15). Navíc jsou pěstouni často nuceni změnit, či dokonce 

opustit zaměstnání, nebo musí dojít ke zkrácení jejich pracovního úvazku, aby se mohli 

péči plně věnovat, a tato odměna pak kompenzuje jejich finanční ztrátu.  

 

 

7.5. Další formy pěstounské péče 

Závěrem této kapitoly bych ještě ráda zmínila dvě formy pěstounské péče, které se od té 

klasické částečně liší, i když většinu charakteristik sdílejí. Jedná se o pěstounskou péči 

příbuzenskou a pěstounskou péči na dobu přechodnou.  

 

 

7.5.1. Příbuzenská pěstounská péče 

V případě, že rodiče o dítě nemohou nebo nechtějí pečovat, ale mezi příbuznými 

dítěte se objeví někdo, kdo projevuje zájem o svěření dítěte do své péče, dává se tomuto 
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příbuznému většinou přednost před neznámými pěstouny, pokud to ovšem není 

v rozporu se zájmy dítěte (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 962 odst. 2).  

Výhody tohoto druhu PP jsou jasné, dítě zůstává v původní rodině a navíc 

s lidmi, které ve většině případů dobře zná. Nemusí se tak obávat toho, do jaké rodiny 

se dostane a následně si zvykat na nové lidi a postupně se s nimi a jejich způsobem 

života sžívat. Není vytrženo z prostředí, na jaké je zvyklé, a pokud příbuzní žijí 

v blízkosti původního domova, dítě nemusí měnit školu či přijít o kamarády.  

I z hlediska zprostředkování pěstounské péče je příbuzenská PP nejjednodušším 

řešením, úřady se nemusí zabývat hledáním vhodných pěstounů a samotná příprava 

příbuzenských pěstounů na výkon PP probíhá trochu odlišným a poněkud 

zjednodušeným způsobem.  

Zpravidla se příbuzenskými pěstouny stávají strýcové a tety či prarodiče dítěte. 

V případě sourozenců rodičů se nemusí projevovat velké problémy, pokud se pěstouny 

ovšem stanou prarodiče, zpravidla se s potížemi setkávají. Pěstounská péče je náročná 

sama o sobě, a pokud se pěstounem stane někdo „v letech“, může být péče o děti velice 

náročná (Nožířová 2012: 17).  Ke zlepšení nepomáhá ani pocit selhání, které převzetí 

potomka vlastního dítěte často provází. Zde je nutné zamyslet se také nad tím, zda je 

opravdu vhodné, aby o děti pečovali jejich vlastní prarodiče, když je pravděpodobné, že 

nezvládli výchovu svých vlastních dětí, které mohlo být příčinou současné situace 

(Expertní rozhovor 1).  

 

 

7.5.2. Pěstounská péče na dobu přechodnou  

V současné době je jedním z nejdiskutovanějších témat náhradní rodinné 

výchovy poměrně nový druh PP, a sice pěstounská péče na dobu přechodnou (dále jen 

PPDP).  Tato forma NRP byla legislativně ukotvena již předchozí novelou Zákona  

o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2006, její podmínky byly ale ujasněny až novelou 

z roku 2013. Jak už bylo ukázáno v kapitole 1, PPDP stále nabývá na důležitosti a stává 

se čím dál rozšířenější.  

PPDP sdílí mnoho charakteristik s klasickou pěstounskou péčí, na rozdíl od ní je 

však opravdu pouze dočasná a může trvat maximálně jeden rok. Je tedy využívána 

pouze v případech, kdy je velká pravděpodobnost brzkého vyřešení situace. Podle toho, 

jakou situaci je třeba řešit, ostatně rozlišujeme dva druhy PPDP – ranou pěstounskou 
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péči a akutní pěstounskou péči. Raná se týká hlavně novorozenců, u kterých je velká 

pravděpodobnost toho, že se jejich rodiče vzdají rodičovských práv a dítě bude poté 

osvojeno. Vzhledem k tomu, že celý tento proces nějakou dobu trvá, muselo být dříve 

dítě umístěno do kojeneckého ústavu. Tuto roli teď přebírá raná pěstounská péče a po 

dobu, než se vyřeší všechny právní náležitosti, může dítě prožít první měsíce svého 

života v rodinném prostředí. Akutní pěstounská péče je určena spíše pro děti větší, které 

se náhle, ale pravděpodobně dočasně, ocitly bez rodičovské péče, například z důvodu 

hospitalizace nebo uvěznění rodičů, a nemají kam jít. Místo toho, aby byly umístěny do 

dětského domova, mohou tedy dočasně pobýt u pěstounů, dokud se jejich situace 

nevyřeší (Nožířová 2012: 19-21).  

Dalším rozdílem mezi dlouhodobou a přechodnou péčí je různé finanční 

ohodnocení pěstouna, které bylo naznačeno již v kapitole 7.3. Zatímco klasický pěstoun 

pobírá příspěvek pouze v době, kdy pečuje o dítě, pěstoun přechodný ho pobírá i době, 

kdy v péči dítě nemá (ZSPOD, č. 401/2012 Sb., § 47j). Je to z toho důvodu, že 

přechodný pěstoun je považován za profesionála, který musí být neustále připraven na 

přijetí nového dítěte do rodiny, nemůže si tedy dovolit v době, kdy péče neprobíhá, 

hledat nějaké zaměstnání. Navíc prodlevy mezi péčí o jednotlivé děti zpravidla nebývají 

moc dlouhé (Expertní rozhovor 1).   
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8. Výsledky výzkumu pěstounské péče 

Po úvodu do tématu, teoretické částí a části, která se věnuje charakteristice 

pěstounské péče a jejímu postavení v rámci péče o ohrožené děti v České republice, 

přichází na řadu analytická část této práce, která interpretuje výsledky provedeného 

výzkumu. Než přistoupím k samotné analýze, zastavím se krátce u popisu provedení 

rozhovorů.  

Jak už bylo zmíněno v kapitole 5.2. Sběr dat, výzkumná část této práce spočívá 

v provedení několika kvalitativních rozhovorů s vhodnými respondenty. Podle 

původního plánu jsem měla provést osm polostrukturovaných rozhovorů, šest z nich 

s dlouhodobými pěstouny a zbývající dva s odborníky, kteří se dané tématice věnují. 

Tento plán se mi podařilo splnit, v konečném výsledku došlo k rozhovorům s devíti 

pěstouny a dvěma zástupci odborníků, zaměstnankyní orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí a zástupcem Výboru pro práva dítěte, který je poradním orgánem Rady vlády. Měla 

jsem také zájem uskutečnit rozhovor s alespoň jedním zástupcem neziskového sektoru, 

tedy organizace, která se tématu věnuje, na tomto místě jsem ale narazila na problém. 

Přestože jsem žádala o pomoc poměrně velké množství těchto organizací, rozhovor se 

mi domluvit nepodařilo. O pomoc jsem požádala kolem deseti organizací, přičemž 

v polovině případů mi nikdo na mou žádost ani neodpověděl, v druhé polovině případů 

jsem byla s omluvou odmítnuta, a to z důvodu, že se jedná o citlivé téma, a že tyto 

organizace nemají právo o svých klientech vypovídat. Jedna z dlouhodobých pěstounek, 

se kterou se mi povedlo provést rozhovor (respondentka č. 6 – Milena), je ale na 

částečný úvazek zaměstnána v jedné z těchto organizací, věřím tedy, že společně se 

zaměstnankyní OSPODu, jsou dostatečnými zástupkyněmi odborné stránky.  Jednou 

z podmínek, které jsem na vybrané pěstouny kladla, bylo, aby se přinejmenším polovina 

z nich věnovala péči ještě před tím, než vstoupila v platnost novela ZSPOD. Tuto 

podmínku se mi splnit podařilo, šest z mých respondentů se péči věnovalo ještě před 

začátkem roku 2013, pouze tři z nich se pěstounství věnují dobu kratší.  

Následující tabulka shrnuje pořadí respondentů, společně s jejich pseudonymy, 

které byly pro práci zvoleny za účelem udržení anonymity, shrnutím délky a místa 

rozhovoru a stručným popisem jejich rodinné situace, tedy toho, jak dlouho se 

pěstounství věnují a kolika dětem poskytují péči. Poslední dva respondenti (Julie a 

Richard), zastupují odborníky z praxe.    
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Tabulka 5. Seznam respondentů spolu s dalšími základními údaji 

Pořadí Jméno 
Délka + 

místo rozh. 
Popis 

Děti v péči (jejich 

věk) + délka péče 

Délka 

péče 

Vlastní 

děti 

1 Zuzana 
76 minut 

Kavárna  

Dlouhodobá 

pěstounka 
Chlapec (7) - 3 roky 3 roky 2 děti 

2 Karolína 
130 minut                        

Skype 

Dlouhodobá 

pěstounka 

Chlapec (16) - 14 let 

Chlapec (4) - 1 rok 
16 let Ne 

3 Hůlkovi 

38 minut 

Návštěva 

doma 

Dlouhodobá 

pěstounka 

Dívka (11) - 4 roky  

Dívka (8) - 3 roky 

Chlapec (6) - 3 roky 

4 roky 2 děti 

4 Darina 
32 minut                               

Skype 

Dlouhodobá 

pěstounka 
Dívka 14 - 5 let 5 let 2 děti 

5 Pavla 
80 minut 

Kavárna 

Dlouhodobá 

pěstounka 

Chlapec (2) - 1,5 

roku 

1,5 

roku 
Ne 

6 Milena 
53 minut 

Kavárna  

Dlouhodobá 

pěstounka, práce 

v oboru 

Dívka (14) - 10 let  

Dívka (12) - 10 let 
10 let 2 děti 

7 Jana 
67 minut 

Kavárna  

Dlouhodobá 

pěstounka 

Chlapec (4) - 3 roky 

Chlapec (1) - 1 rok 
3 roky 

ne 

(zatím) 

8 Milada 
28 minut                       

Skype 

Dlouhodobá 

pěstounka 
Dívka (12) - 5 let 5 let 1 dítě 

9 Sára 
20 minut 

Kavárna 

Dlouhodobá 

pěstounka 

Chlapec (6) - 5 let 

Chlapec (4) - 4 m. 

Dívka (2) - 4 m. 

5 let Ne 

10 Julie 
27 minut               

OSPOD 
Expertní rozhovor se zaměstnankyní OSPOD  

11 Richard 
90 minut 

Kavárna  

Expertní rozhovor s členem Výboru pro práva dítěte a dalších 

organizací  

Zdroj: Autorka 

 

Jak je z tabulky patrné, většina rozhovorů proběhla v kavárně, dva byly 

provedeny přes Skype, Julii, zaměstnankyni OSPOD, jsem navštívila v místě pracoviště, 

a rozhovor s rodinou Hůlkových byl proveden u nich doma. V tomto bodě jsem se 

snažila respondentům co nejvíce vyhovět, vždy jsem jim nabídla několik možností a 

domluvili jsme se na tom, co jim vyhovovalo nejvíce.  

Již na začátku mi bylo jasné, že rozhovory na toto téma budou poměrně obsáhlé 

a dlouhé, předpokládala jsem, že jejich délka se bude pohybovat mezi 30-60 minutami. 
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V tomto předpokladu jsem se poměrně trefila, průměrná délka rozhovorů byla 51 minut, 

i když se jejich trvání se pohybovalo mezi 20 a 130 minutami.  

 

 

8.1. Respondenti 

V této kapitole se krátce zastavím u popisu jednotlivých komunikačních partnerů 

a jejich rodinných situací. 

 

Respondent 1 – Zuzana. 

Paní Zuzana je dlouhodobou pěstounskou, která má ve své péči třetím rokem 

sedmiletého chlapce. Chlapec trpí sluchovým postižením, musí nosit naslouchátko a 

sám komunikuje částečně pomocí znakové řeči, což s sebou přináší jisté komplikace, 

zvlášť třeba při komunikaci s OSPODem. Paní Zuzana má dále dvě starší biologické 

děti a podnět k pěstounství jí částečně poskytla kamarádka, která se pěstounství již delší 

dobu věnuje a částečně zjištění jejího manžela, že on sám byl v útlém věku adoptován 

rodinou, kterou až do svého dospělého věku považoval za svou biologickou rodinu, což 

pozměnilo jejich pohled na život.   

 

Respondent 2 – Karolína  

Paní Karolína je dlouhodobou pěstounkou, pěstounství se věnuje ze všech 

respondentů nejdéle. V péči má dva chlapce, šestnáctiletého, o kterého pečuje již 14 let 

a čtyřletého, který je v její péči prvním rokem. Starší chlapec trpí vzácnou chorobou, při 

které dorůstá výjimečné výšky, což je spojeno i s růstem ostatních částí těla (např. 

chodidla). V době, kdy tohoto chlapce do péče přijímala, u něj bylo podezření na silnou 

mentální retardaci, později se však ukázalo, že toto je spojeno spíše s psychickou 

deprivací a že chlapec je nadprůměrně inteligentní.  Sama pěstounka vlastní děti nemá, 

což představuje hlavní příčinu rozhodnutí stát se pěstounkou. Kvůli neschopnosti 

donosit živé dítě se s manželem chtěli věnovat náhradní rodinné péči, vzhledem 

k dlouhé čekací lhůtě při adopci se rozhodli pro pěstounskou péči.  

 

Respondent 3 – Hůlkovi 

Hůlkovi představují jediné z mých respondentů, kdy se rozhovoru o pěstounské 

péči účastnili oba manželé, mohu tedy pracovat s vyjádřením obou z nich. Tato rodina 
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se pěstounství věnuje čtvrtým rokem. V PP mají tři děti, čtvrtým rokem pečují o 

jedenáctiletou dívku, třetím rokem pak o sourozence, osmiletou dívku a šestiletého 

chlapce. Mají dvě biologické děti, chlapce, podnětem k pěstounství pak byla touha po 

dalším dítěti, dívce. I když péče o první přijatou dívku byla zpočátku velice náročná, 

Hůlkovi viděli výsledky své práce a rozhodli se pro přijetí dvou sourozenců. Starší 

z nich, dívka, trpí výraznými psychickými problémy, které jsou nejspíš výsledkem 

zanedbání či dokonce týrání ze strany biologických rodičů.  

 

Respondent 4 – Darina 

I paní Darina je dlouhodobou pěstounskou, která se péči oficiálně věnuje pátým 

rokem. V péči má čtrnáctiletou dívku. Případ paní Dariny je ve srovnání s ostatními 

respondenty výjimečný, žádala o svěření do péče konkrétního dítěte. Dívka je dcerou 

prvního manžela z předchozího vztahu. Paní Darina o ni tedy pečovala již dříve, když se 

manželství rozpadlo, začala řešit, jak to udělat, aby o ni mohla dále pečovat (bývalý 

manžel neměl zájem a biologická matka se nezajímala již dlouhodobě). Paní Darina má 

dvě vlastní děti.    

 

Respondent 5 – Pavla 

Paní Pavla se jako dlouhodobá pěstounka věnuje péči zatím nejkratší dobu ze 

všech respondentů, přibližně rok a půl. V péči má dvouletého chlapce, přičemž 

v současné době mají s manželem zažádáno o osvojení. Chlapec byl svěřen do PP 

hlavně z důvodu, že se narodil jako občan jiného státu, po vyřízení všech náležitostí by 

ale s adopcí neměl být problém. Manželé také počítají s tím, že přijmou do PP další 

dítě/děti. Biologické děti nemají, což bylo také příčinou jejich rozhodnutí stát se 

pěstouny. 

 

Respondent 6 – Milena 

Paní Milena se pěstounství věnuje desátým rokem, v péči má dvě dívky, 

čtrnáctiletou a dvanáctiletou. Zároveň se na částečný úvazek věnuje práci v neziskové 

organizaci zabývající se náhradní rodinnou péčí. Sama o sobě říká, že toto téma jí 

zajímá už od dětství, protože vyrůstala poblíž dětského domova a že vždy počítala s tím, 

že se tomu bude věnovat. Má dvě své děti.  
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Respondent 7 – Jana  

Paní Jana se dlouhodobé pěstounské péči věnuje třetím rokem. V péči má 

čtyřletého chlapce, ke kterému v posledním roce přibyl jeho roční bratr. Paní Jana zatím 

nemá biologické děti, s partnerem je ovšem plánují. Podnětem pěstounství byla touha 

pomoci osamělým dětem, příkladem jí byla teta, která nejprve adoptovala jedno dítě a 

poté přijala další do PP. 

 

Respondent 8 – Milada 

Paní Milada má v dlouhodobé pěstounské péči pátým rokem dvanáctiletou 

dívku. Prvním podnětem k úvahám o pěstounství přispěla tragická událost v rodině, a 

sice úmrtí syna. Sama se zpočátku k PP stavěla skepticky, hlavním iniciátorem byl 

manžel. Po nějakém čase paní Milada změnila názor, a i když se s manželem rozvedla, 

dívka zůstává v její péči. Milada má ještě jednoho syna.  

 

Respondent 9 – Sára  

Paní Sára se věnuje pěstounské péči pět let. Pátým rokem pečuje o šestiletého 

chlapce, druhým rokem o dvouletou dívku a čtyři měsíce o čtyřměsíčního chlapce. Paní 

Sára nemá vlastní děti, což ostatně bylo podnětem k přistoupení k pěstounské péči. 

Původně měli s manželem zájem o osvojení, po zvážení všech možností se rozhodli pro 

PP.  

 

Respondent 10 – Julie 

Paní Julie je zaměstnaná jako sociální pracovnice odboru sociálně-právní 

ochrany dětí, jednoho z největších pražských obvodů. Je zastánkyní pěstounské péče, 

sama ale připouští, že na jejich odboru pracují také odpůrci PP. Je velmi skeptická vůči 

příbuzenské pěstounské péči, hlavně tedy „babičkovské péči“ jak ji nazývá, protože se 

často setkává s případy, kdy svěření do péče příbuzného nepřineslo dobré výsledky.   

 

Respondent 11 – Robert 

Robert pracuje ve Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, která 

tvoří poradní orgán vlády. Náhradní rodinné péči, či péči o ohrožené děti všeobecně se 

věnuje dlouhodobě, sám má navíc osobní zkušenost s ústavní péčí. Dále se věnuje práci 

v organizaci Vteřina poté, jež pomáhá dětem, které prošly ústavní výchovou. 
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8.2. Zdůvodnění výběru okruhů témat 

Jak již bylo zmíněno výše, rozhovory, které jsem prováděla, byly 

polostrukturované. Měla jsem připravené okruhy témat, které jsem během rozhovoru 

chtěla obsáhnout, doplněné o konkrétní otázky (viz Příloha 3 – Scénář rozhovoru). 

Tohoto návodu jsem se ale striktně nedržela. Rozhovor byl víceméně v rukou 

respondentů, snažila jsem se je co nejméně přerušovat, pouze v případě, že se rozhovor 

stočil jinam, než bylo nutné, jsem zasáhla a položila otázku, která rozhovor nasměrovala 

zpět k tématu.  

Měla jsem připravených šest okruhů témat, kterým jsme se s pěstouny věnovali. 

Konktrétně se okruhy týkaly obecných informací o pěstounství (zde jsem se ptala na 

rodinnou situaci pěstounů, jak dlouho se pěstounství věnují atd.), informovanosti o 

pěstounské péči (zde jsme probírali jak informovanost pěstounů, tak veřejnosti), 

motivací k pěstounství, atraktivnosti pěstounské péče, překážek pro výkon pěstounské 

péče a názorů na současnou politickou situaci. Závěrem jsem se vždy ptala, zda 

respondenti nechtějí ještě něco doplnit, zda je napadá ještě něco, co by mělo být řečeno. 

Tyto okruhy témat jsem zvolila z toho důvodu, že mi nejlépe dokážou odpovědět na 

otázky týkající se tématu práce a zároveň pomohou s naplněním cílů práce.  

V následné analýze jsem se pak nedržela pouze těchto předem stanovených 

okruhů témat, ale zabývala jsem v první řadě tím, co za nejdůležitější považují samotní 

pěstouni. Přesto se tato analýza z velké části s původními okruhy témat shoduje.   

 

 

8.3. Informovanost o pěstounské péči 

Prvním tematickým okruhem, který z rozhovorů vyplynul, byla informovanost o 

pěstounské péči. Toto téma jsem zkoumala jak z pohledu pěstounů, tedy jak oni sami si 

přijdou informovaní a z hlediska toho, jaký měli přístup k informacím na počátku, kdy 

pro ně byly nejdůležitější, tak z pohledu z toho, jaký mají názor na informovanost 

ostatních.  

Obecně lze říci, že pěstouni sami se cítí informovaní dostatečně, zároveň ale 

přiznávají, že je to hlavně díky tomu, že po informacích sami pátrají. Zpočátku se  

u některých objevovaly problémy s tím, že nevěděli na koho se obrátit. „Podle mě 

(informovanost není) naprosto žádná, protože, když jsem se k tomu rozhodla, tak jsem 

naprosto nevěděla, kam mám jít, co mám dělat. A jen díky tomu, že jsem viděla pořad 
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v televizi, kde byla paní, která se tím zabývala, tak mi vlastně dala nějakou informaci na 

koho se obrátit. Tak jsem začala pátrat na vlastní pěst – na internetu a tak.“ (Paní 

Hůlková). Internet, jako hlavní zdroj zpráv, ostatně uvádí všichni. OSPOD, jako další 

dobrý zdroj informací, si chválí necelá polovina z nich, ostatní vidí spíše nedostatky.  

 

 

8.3.1. Informovanost veřejnosti 

Co se týče informovanosti ostatních, zde panuje mezi respondenty naprostá 

shoda. Informovanost je podle nich naprosto nedostatečná, lidé o tématu náhradní 

rodinné péče neví téměř nic, a když už ano, tak se jedná o informace naprosto zkreslené. 

Paní Milena například potvrzuje, že lidé v některých případech ani nedokážou rozlišit 

mezi jednotlivými formami NRP. „(Informovanost) určitě není dostatečná. Jednak 

naprostá většina lidí ani netuší rozdíl mezi osvojením a PP. A v současné době (…) je 

veřejnost dost jako tlačená do takových extrémů, buď jako úžasný pěstounský rodiny 

jsou super, všichni buďte pěstouni a na druhou stranu ty média poskytujou informace, 

jak pěstouni selhali, jak týrali dítě, jak kradou rodičům biologickejm děti, aby se mohly 

dát pěstounům“ (Paní Milena).  

Tuto zkreslenost, kterou média spíše potvrzují, než že by ji narovnávala, zmiňuje 

i paní Karolína. Ta zmiňuje i případ, kdy se v českém poměrně hojně sledovaném 

seriálu objevil příběh, ve kterém dítě z PP bylo nuceno vrátit se k biologické matce, aniž 

by chtělo, následkem čehož se velké množství dětí z pěstounských rodin začalo velmi 

bát a začali se „bouřit“, tedy utíkat z domova, či krást.  

Šest respondentů z pěstounských rodin uvádí na prvním místě zkreslenost 

týkající se finanční stránky. Lidé si podle nich myslí, že je PP finančně ohodnocena 

mnohem lépe, než ve skutečnosti je, myslí si, že všichni pěstouni dostávají měsíčně 

20 000 Kč, i když tato suma se týká pouze pěstounů přechodných. Paní Hůlková říká, že 

lidé v okolí nechápou, proč chodí do práce, „když máte tolik peněz“ (Paní Hůlková).  

Lidé, kteří se PP nevěnují, také často předpokládají, že pěstouni poskytují péči 

hlavně za účelem snadného výdělku. „Já si myslím, že to je docela katastrofa.  Protože 

spousta z nich si myslí… takhle, ona je pravda, že když se člověk mezi tím pohybuje, tak 

velice rychle může přijít na to, že jsou lidé, kteří to dělají pro prachy. A myslím si, že to 

je chyba a že by se mělo zdůraznit to, že ty děti ty problémy fakt mají a potřebujou tu 

péči jinou. A to ty lidi neví. Ta informovanost je v tomhle špatná.“ (Paní Pavla).  
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Jak vyplývá z názoru paní Pavly, pěstouni, kteří se péči věnují kvůli penězům, existují. 

Zároveň, se ale respondenti shodují v tom, že je nutné brát v úvahu to, že se této práci 

věnují 24 hodin denně a zvlášť v případech zdravotních a psychických problémů, které 

se u dětí následkem deprivace velmi často objevují, se jedná o práci velice náročnou a 

vyčerpávající.  

Paní Zuzana se zaměřila také na to, že nedostatečná informovanost, se objevuje  

i u lidí, kteří by o daném tématu měli vědět hodně. „Koluje hrozná spousta mýtů a 

polopravd. A nejenom mezi běžnejma lidma, což je prostě hloupý, ale… Ale především 

mezi politiky, dokonce i mezi lékaři, mezi učiteli, mezi speciálníma pedagogogama. 

Prostě mezi lidma, který by s těma lidma měli pracovat, měli by vědět, o co jde. A i mezi 

nima fungujou neskutečný věci. Od běžnýho mýtu, že pěstouni mají děti pro prachy a na 

práci. (…) Ale kolujou i jiný, třeba to, že když je dítě už v náhradní rodině, tak už nemá 

traumata a musí se učit dobře, a když se neučí dobře, tak je blbý. (…) Nebo ústavní 

péče, jako že je jim tam dobře, a je to úplně skvělý, protože maj nový hračky.“ (Paní 

Zuzana).   

 

 

8.3.2. Zvýšení informovanosti 

Na základě názoru respondentů na informovanost Čechů o pěstounské péči, jsme 

se dále zabývali tím, jakými způsoby by se dala situace zlepšit a jak by bylo možné 

informovanost zvýšit. Paní Zuzana na základě svého názoru, že špatné informace mají i 

odborníci, je přesvědčená o tom, že v první řadě by měli mít správné informace 

odborníci a lidé, kteří v tomto oboru pracují. Dále říká, že existují velmi dobré 

pracovnice odborů sociálně-právní ochrany dětí, ale existují také špatné, což ke zlepšení 

situace rozhodně nepřispívá. Je přesvědčená o tom, že v tomto případě chybí nějaký 

mechanismus kontroly, který by mohl podpořit snahu těchto pracovnic.  

Téměř všichni respondenti zmiňují důležitost řešení témata náhradní rodinné 

výchovy v médiích, kde v současné době příliš prostoru nemá. Hlavně televizní pořady 

mohou mít dopad na velké množství lidí. 

Paní Pavla si všímá toho, že média věnují více pozornosti tématům, která podle 

ní nejsou tak důležitá. „Kdyby bylo víc informací v těch médiích… Každej tejden běží 

pořad o udávání pejsků… že když to tak řeknu blbě, že pořad o umisťování psů je 

častějc v televizi a je tam víc informací“ (Paní Pavla). Toho si všímá i paní Darina, která 
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zmiňuje věnování poměrně velké mediální pozornosti nadaci Pomozte dětem a říká, že 

něco takového by mohlo mít úspěch i v případě PP.   

Paní Milena připouští, že média se ovlivňovat nedají, jedinou možnost vidí 

v tom, že by neziskové organizace mohly zvát zástupce médií na své akce, kde by 

mohly například ukazovat příběhy jednotlivých pěstounských rodin. Velký potenciál 

podle ní má hlavně beletrie, která by mohla čtivou formou informovat. Jako dobré 

příklady zmiňuje knihy Cathy Glass a Ludmily Janákové, které popisují reálné příběhy 

pěstounských rodin. 

Paní Darina zmiňuje možnost informovat lidi pomocí informačních reklam 

v dopravních prostředcích a billboradů. Paní Jana naopak říká, že ten kdo chce 

informace získat, ten si je získá a ten kdo nechce, bude i takové věci jako billboardy 

ignorovat. Jana je přesvědčená o tom, že základní informace o NRP by se měly 

vyučovat v rámci povinné školní docházky. „Vyloženě jedině začít od nějaké osvěty už 

třeba ve školách, ve školkách v rámci nějaký rodinný výchovy, tohle téma naťukávat. 

Vůbec si nejsem vědoma, že by se o tom někdy jako ve škole zmínili, že existují dětské 

domovy, natož rodiny, které se starají o děti. (…) Pak jedině jako si uvědomuju zpětně, 

že možná takový mylný představy… že v dětských domovech jsou děti, který nemaj 

rodiče, protože umřeli. Jako dítě jsem to takhle předpokládala, a pak že tam jsou 

zlobivý děti. Ale víceméně ani v rámci rodinný výchovy, nic“ (Paní Jana). S návrhem 

vyučovat základní informace o NRP ve školách přichází také paní Sára.  

Paní Julie jako zástupkyně odboru sociálně-právní ochrany dětí říká, že tématem 

zvyšování informovanosti o NRP se spolu s kolegy zabývají poměrně dlouhodobě, moc 

možností ale nemají. Přemýšleli o různých přednáškách, neví ale jakým způsobem je 

prezentovat tak, aby lidi zaujali. O PP alespoň tedy informují na internetových 

stránkách a jsou kdykoli k dispozici v případě otázek.   

 

 

8.4. Motivace k pěstounství 

Pro tuto práci je zásadním okruhem témat otázka motivace k pěstounství. 

Předpokládám, že motivace stávajících pěstounů mohou být klíčovým prvkem pro 

případné zvýšení počtu zájemců o NRP. Proto jsme se s pěstouny zabývali tím, co bylo 

podnětem k tomu, aby o PP začali uvažovat a co je dále vedlo k tomu, že k ní opravdu 

přistoupili. Vzhledem k tomu, že se většina z nich pohybuje v přítomnosti dalších 
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pěstounů, ptala jsem se také na jejich názor na motivace ostatních lidí. Zde se sice 

většinou pohybujeme v oblasti domněnek, jsem ale přesvědčená o tom, že i tyto 

informace jsou pro téma relevantní.  

 

 

8.4.1.  Osobní motivace 

Jak už bylo popsáno v kapitole 7.4., mezi nejčastější motivace patří touha po 

dítěti, potřeba pomoci opuštěnému či konkrétnímu ohroženému dítěti, přání pořídit 

svému dítěti sourozence, nebo potřeba nahrazení ztraceného dítěte. Kromě třetího 

zmiňovaného, tedy pořízení sourozence pro svého potomka, se u těchto respondentů 

objevují všechny další potřeby.  

Tři z respondentů se rozhodli pro PP z toho důvodu, že toužili po dítěti. Paní 

Karolína, paní Pavla i paní Sára se shodují v tom, že chtěly vychovávat dítě, ale 

z důvodu nemožnosti narození biologických dětí začaly přemýšlet o alternativách.  

Ve všech třech případech se rodiny nejdříve přikláněly k adopci, ale později se, hlavně 

z časových důvodů, rozhodly pro pěstounskou péči. Paní Karolína říká, že se 

s manželem shodli na tom, že chtějí vychovávat dítě bílé pleti, a to hlavně z toho 

důvodu, aby nebylo na první pohled patrné, že není jejich. Když s touto podmínkou 

přišli na OSPOD, bylo jim řečeno, že v takovém případě mohou na adopci čekat i 

patnáct let. Taková doba pro ně byla nepředstavitelná, rozhodli se tedy pro pěstounskou 

péči. V případě paní Pavly to bylo tak, že jim s manželem naprosto nezáleželo na tom 

„jakej ten papír na tu péči budeme mít“, z časových důvodů se tedy rozhodli pro PP. 

Obdobně tomu bylo i u paní Sáry. Touha mít dítě se projevuje také v případě 

Hůlkových. Ti mají dva syny, chtěli mít ale také holčičku. Z důvodu zdravotních 

komplikací paní Hůlkové, kdy další těhotenství mohlo být rizikové, se rozhodli pro 

pěstounskou péči.   

Druhou nejčastěji se objevující motivací je potřeba pomoci opuštěnému dítěti. 

Ta se projevovala u paní Zuzany, která říká, že jednou z prvních pohnutek bylo to, když 

se manžel v dospělosti dozvěděl, že je adoptovaný. Tato událost částečně změnila jejich 

pohled na život, a proto začali přemýšlet o různých formách NRP. Vzhledem k tomu, že 

jedna z jejích kamarádek je dlouhodobou pěstounkou, měli s tímto nějaké zkušenosti a 

rozhodli se pro PP. I u paní Mileny bylo nejdůležitější motivací touha pomoci. Tuto 

touhu v sobě měla od poměrně útlého věku, a to z toho důvodu, že vyrůstala v blízkosti 
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dětského domova. To ostatně mělo vliv na celý její život, zpočátku uvažovala o tom, že 

se stane vychovatelkou, později se rozhodla pro vystudování psychologie a práci 

v oblasti NRP, která jí nasměrovala k pěstounství. „Tak jsem se rozhodla, že půjdeme 

s potenciálním nějakým manželem buď do osvojení nebo do PP, a s tím už jsem tak 

nějak ty partnery filtrovala (smích). Že to je můj životní cíl nebo tak, úkol. No a tak 

tenhle neutek, tak má, co má (smích).“ (Paní Milena). Dlouhodobý zájem o opuštěné 

děti měla také Jana. Jedna z jejích příbuzných je už dlouhou dobu pěstounkou, Jana tedy 

od mládí viděla tento příklad v rodině a později se rozhodla nechat se svou tetou 

inspirovat.  

Paní Darina se stala pěstounkou z toho důvodu, že chtěla pomoci konkrétnímu 

dítěti, se kterým měla navázaný osobní kontakt. Jak už bylo řečeno výše, dítě bylo 

dcerou bývalého partnera, ke které Darina přilnula a po rozvodu se o ni chtěla dále 

starat.  

Poslední motivací je touha nahrazení ztraceného dítěte, což je motivací paní 

Milady, která přišla o syna, následkem čehož se s manželem rozhodla pro pěstounskou 

péči.  

 

 

8.4.2. Názor na motivace ostatních 

Respondentů jsem se také ptala, jaký mají názor na motivace ostatních, co si 

myslí, že ostatní přivedlo k tomu, že se stali pěstouny. Většina z nich, tedy pět pěstounů 

a oba odborníci zmiňují na tomto místě příbuzenskou pěstounskou péči. Tito 

respondenti se často poměrně často setkávají s tím, že krizová situace v rodině vede 

příbuzné, ve většině případů prarodiče, k tomu, že se rozhodnou pečovat o dítě svého 

blízkého, aby nedošlo k tomu, že takové dítě bude muset být umístěno do institucionální 

péče. Paní Julie o těchto případech hovoří jako o „babičkovské pěstounské péči“ i když 

to, že je pěstounskou babička dětí, není podmínkou. V případě této péče jsou motivace 

jasné, jedná se o specifické životní situace, které vyžadují rozhodnutí o zasáhnutí či 

nezasáhnutí.  

Většina respondentů se shoduje v tom, že motivace jsou velmi různorodé. Paní 

Milena a paní Sára si myslí, že jedním z hlavních důvodů je tzv. pseudoosvojitelská 

touha, tedy touha po dítěti. Paní Zuzana a paní Jana se domnívají, že často se jedná o 

hledání smyslu života. S tím souvisí také to, že lidé nejspíš vnímají PP jako 
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smysluplnou činnost, která přináší výsledky. Paní Zuzana také říká, že zná jen málo 

pěstounů, kteří měli bezproblémový život, a přesto šli do pěstounství, domnívá se, že 

příčinou pro toto rozhodnutí je často nějaká přelomová událost v životě člověka, která 

změnila jejich vnímání světa, například ztráta dítěte či problémy v dospívání.  

Paní Karolína říká, že několik lidí ve svém okolí přivedla k pěstounství ona 

sama, hlavně tedy to, když viděli, jaké má její snaha výsledky. Domnívá se, že dobrý 

příklad, se kterým se lidé setkají, je něco, co může stát v pozadí jejich rozhodnutí. Paní 

Milada si zase myslí, že někdy může být příčinou i touha předvádět se, kterou ostatně 

tušila i u pohnutek svého bývalého muže.  

Tři z respondentů zmiňují také finanční stránku. Podle paní Sáry a paní Mileny 

mohou být motivací finanční odměny, které jsou s PP spojené, a to hlavně  

u přechodných pěstounů. Paní Jana naopak říká, že pro peníze to asi moc lidí nedělá, 

protože zvlášť u dlouhodobých pěstounů se jedná spíše o almužnu v porovnání s tím, co 

všechno péče obnáší.  

 

 

8.5. Zvýšení počtu pěstounů 

Dalším okruhem, na který jsem se v rámci rozhovorů zaměřila, byl názor 

pěstounů na počet pěstounských rodin v ČR. Ptala jsem se, zda je jejich počet 

dostatečný a na základě jejich odpovědi pak zkoumala, co za jejich názorem stojí. 

V případě, že se domnívali, že počet pěstounských rodin je nižší než by měl být, ptala 

jsem se dále, jakým způsobem by se podle nich dal tento počet zvýšit.  

 

 

8.5.1. Nedostatek pěstounů v ČR 

Názory na to, zda je v ČR dostatek pěstounů, jsou poměrně jednoznačné. Sedm 

pěstounů a oba odborníci jsou jednoznačně přesvědčeni, že pěstounů není dost. 

„Naprostej nedostatek. Jak dlouhodobých, to je úplně extrémní nedostatek, tak ale těch 

přechodňáků je pořád velmi málo. Pořád ještě se filtrujou děti a jenom ty v uvozovkách 

top děti (…) se do tý přechodky dávaj“ (Paní Milena). Paní Pavla říká, že dokud jsou 

děti v ústavech a ne v rodinách, tak pěstounů dost není a podobný názor mají i ostatní.  

Paní Zuzana je toho názoru, že situace je nevyvážená, protože v ústavech 

zůstává hodně dětí, které by tam být nemusely a to z toho důvodu, že jsou nějakým 
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způsobem handicapovány. Podle ní si velké množství pěstounů samo zavírá dveře tím, 

že požadují zdravé děti, kterých je málo, a to také z toho důvodu, že za zdravotní 

překážku se považují i takové vady jako alergie či nutnost nosit brýle. V případě, že 

pěstoun udá, že má zájem pečovat pouze o zdravé dítě, jsou pak tyto děti vyřazeny, i 

když se u nich žádný vážnější zdravotní problém nevyskytuje.  

Paní Karolína je takového názoru, že v ČR je sice nižší počet pěstounů než by 

měl být, ale že je také velké množství pěstounů, kteří čekají na „vhodné“ dítě, ale 

aktuálně o žádné dítě nepečují. Tento názor získala hlavně z diskuzních skupin, kterých 

je členkou a kde se setkává s velkým množstvím lidí, kteří byli do evidence pěstounů 

zařazeni již před několika lety, a přesto ještě nikdy ve své péči dítě neměli.  

I poslední pěstounka, paní Milada si myslí, že počet pěstounů je nižší, než by 

mohl být, je ale toho názoru, že v poslední době se situace vylepšila.  

 

 

8.5.2. Možnosti zvýšení počtu pěstounů v České 

republice 

Na základě odpovědí na předchozí otázku jsem se dále respondentů ptala, jakým 

způsobem by podle nich bylo možné počet pěstounů zvýšit. Odpovědi byly velice 

různorodé, zastavme se ale nejdříve u pěstounů, kteří si nejsou jistí tím, zda vůbec lze 

počet pěstounů zvýšit.  

Paní Zuzana váhá, jestli je vůbec nějaké zvyšování počtu pěstounů žádoucí. 

Přestože si myslí, že celkově je pěstounů nedostatek, neví, jestli ještě jsou lidé, kteří by 

se tomu mohli věnovat. Odkazuje k celkové náročnosti PP a k tomu, že ne všichni 

mohou být pěstouny. Dále zmiňuje případ své známé, kdy byla PP tak náročná, že 

málem došlo k rozvrácení celé rodiny, až nakonec muselo dojít k předčasnému 

ukončení péče. Obává se, aby se počet takových případů nezvýšil, kdyby pěstounů 

přibylo. Podobný názor sdílí také paní Jana a paní Milada, obě si myslí, že pěstounem 

nemůže být mnoho lidí, protože je to velmi psychicky i fyzicky náročný úkol. Paní Jana 

se domnívá, že případná propagace ke zlepšení situace nepřispěje, protože ten, kdo se 

tomu chce věnovat, si informace sám sežene. Zároveň ale připouští, že i mezi lidmi, 

kteří o tématu NRP nic neví, mohou být lidé, které by to mohlo zaujmout. 

Paní Julie vidí klíč ke zvýšení počtu pěstounů v informovanosti. „Tak určitě 

pokud by se zvýšila informovanost, tak těch pěstounů by bylo víc, ale je třeba najít tu 
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cestu, jak ty lidi oslovit, který lidi oslovit a vysvětlit jim to.“ (Paní Julie). Dále Julie 

připouští, že zatím je to naopak, zájemci oslovují OSPOD, ale opačně to nefunguje. 

Sára sdílí její názor, že informovanost je pro zvýšení počtu pěstounů zásadní, důležitost 

ale vidí také ve zvýšení společenského statusu pěstounů. 

Tři z pěstounů si myslí, že pro zvýšení počtu pěstounů by bylo dobré upravit 

proces přípravy na pěstounství. Respondenti se domnívají, že tento proces je neosobní a 

některé podmínky nejsou pro to, aby byl člověk dobrým pěstounem, nijak zvlášť 

důležité. Karolína zmiňuje například nutnost vlastního pokoje pro každé dítě v PP, která 

jí přijde nesmyslná. Dalším bodem je přístup odborníků k zájemcům, který není vždy 

profesionální. „Já si myslím, že by pomohlo, kdyby nebyla až taková buzerace při 

schvalování pěstounů.“ (paní Karolína). Hůlkovi jsou také přesvědčeni, že zefektivnění 

procesu přípravy by mohlo zvýšit počet pěstounů. V jejich případě to bylo tak, že 

zpočátku neprošli nutnými psychotesty. Poté podali odvolání a po přezkoušení byli bez 

problémů přijati. Domnívají se ale, že je velké množství lidí, kteří by odvolání nepodali 

a po prvním nepodařeném pokusu další snažení vzdali. Dále jsou přesvědčeni o tom, že 

někteří lidé to vzdají také z toho důvodu, že celý proces přípravy je příliš dlouhý. Tento 

názor sdílí i Darina, která říkala, že i ona sama myslela, že se v době přípravy vzdá, 

přišlo jí, že se nic neděje a že výsledek není jistý. Darina dále zmiňuje také fakt, že ne 

ve všech krajích je situace stejná a že na některých OSPODech jsou zájemci o PP od 

tohoto kroku odrazovány samotnými sociálními pracovnicemi.  

Paní Pavla navrhuje postupné zavírání ústavních zařízení, s tím, že lidé, kteří 

jsou v takových institucích zaměstnaní, by si vždy mohli vzít jedno či dvě dítě do 

osobní péče. Toto řešení je ovšem krajně nepravděpodobné, protože k PP nelze nikoho 

nutit a pokud nad tím zaměstnanci přemýšlejí, možnost přistoupit k osobnější formě 

péče mají.  Dále se zamýšlí nad tím, že by bylo možné cíleně vybrat lidi na úřadech 

práce se zkušenostmi například ze školství a na možnost pěstounství je upozornit.  

Paní Milena považuje za důležitý krok ke zvýšení počtu pěstounů větší důraz na 

propagaci. „Propagace není nikdy dost, ta by měla být v podstatě kontinuální, 

nemyslím, že by pořád měla být na 100%, ale ty kampaně by měli být fakt průběžný, aby 

byli v povědomí veřejnosti, (…) aby probíhala několikrát ročně nějaká větší kampaň a 

pak aby průběžně byly k dostání materiály. Protože pořád další a další lidi dorůstají do 

věku, kdy by o tom začali uvažovat“ (Paní Milena). Další možnost podle ní představuje 

zavedení určitých finančních pobídek, které by eliminovaly obavy ze ztráty velké části 
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současného příjmu. Sama se musela vzdát zaměstnání na plný úvazek a pracuje pouze 

jako externí pracovnice, a to z toho důvodu, že jedna z přijatých dívek trpí záchvaty 

úzkosti, pokud musí být doma sama. Vzhledem k tomu, že je vystudovaná psycholožka, 

představuje pro ni toto omezení zásadní změnu v příjmu. Dále navrhuje finanční 

pobídky, které by pěstounům vynahradily to, že s dětmi v PP musí většinou doma 

zůstávat delší dobu, než je obvyklé.  

 

 

8.6. Možnosti zvýšení atraktivnosti pěstounské péče 

S počtem zvýšení počtu pěstounů souvisí také téma atraktivnosti pěstounské 

péče. Dalším tematickým okruhem je tedy atraktivnost, v rámci kterého jsme s pěstouny 

a odborníky diskutovali o tom, zda se PP může případným zájemcům zdát nějakým 

způsobem zajímavá a jestli má možnosti zaujmout. Také jsem se ptala, jaké jsou podle 

nich možnosti zvýšení atraktivnosti PP. Většina respondentů se v této otázce vracela 

k již dříve zmiňovaným možnostem, začalo se ale také objevovat téma finanční stránky 

NRP. 

Čtyři z respondentů se zamýšlí nad zvýšením finančních odměn pěstounů. Pavla 

se domnívá, že odměna pěstouna by měla být alespoň na úrovni minimální mzdy, což 

by mohlo zaujmout lidi, kteří uvažují nad změnou zaměstnání. I paní Milada si myslí, že 

zvýšení finančních odměn by vedlo k zatraktivnění PP. Stejný názor má také Jana, ta si 

ale také uvědomuje to, že takové zvýšení by mohlo být kontraproduktivní a mohlo by 

přilákat větší množství lidí, kteří by se stali pěstouny jen díky penězům. Milena se 

nezmiňuje přímo o zvýšení pravidelných odměn, ale navrhuje možnost definitivy či 

renty, která by byla spojena s ukončením PP ve vyšším věku pěstouna. Dále navrhuje 

zavedení jiných, nefinančních výhod pro pěstouny, jako je například možnost zlepšení 

bytových podmínek, kdy by pěstouni mohli mít k dispozici nějaké byty, kde by byl 

výkon PP reálný. Problém vidí v celkovém vnímání pěstounů, kdy není výjimečné, že 

jsou považováni za „pobírače dávek“. Tento názor ostatně sdílí i Darina, která si myslí, 

že lidé jsou odrazováni negativními případy, které znají z doslechu.  

Hůlkovi se domnívají, že zájemce mohou odradit problémy, se kterými se u 

pěstounů setkávají. Sami se potýkají s velkými psychickými potížemi jednoho ze 

svěřených dětí a říkají, že kdyby o tomto věděli dříve, asi by s pěstounstvím vůbec 
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nezačínali. Toto je ovšem problém, který nelze jednoduše vyřešit, jeho základy je 

možné vidět již v nefunkčnosti biologických rodin dětí.  

Paní Zuzana je v otázce atraktivnosti poměrně skeptická, není si jistá, jestli je 

nějaké přilákávání dalších lidí vůbec žádoucí.  „Tohle já neumím úplně posoudit. Mám 

trochu obavu, aby se tam ještě víc nenatáhli lidi, kteří vůbec neví, o co jde. Protože to je 

pro ty lidi i pro ně samotný velmi nebezpečný. Pro ty rodiny je to obecně problém.  

I dnes jsou případy, že to ta rodina prostě nezvládne.“ (Paní Zuzana). Zároveň ale 

připouští, že to, co není schopna zvládnout jedna rodina, může zvládnout jiná bez 

vážnějších problémů.  

Paní Julie je toho názoru, že atraktivnost PP není potřeba zvyšovat, domnívá se, 

že dnes je dokonce tento druh péče poměrně módní. „Já myslím, že je dost atraktivní a 

kdo tu cestu chce najít, tak si jí najde. A pokud by ta atraktivnost měla spočívat 

v navýšení těch dávek tak… Ano já těm lidem přeju ty peníze, ale neměla by to být ta 

hlavní motivace.“ (Paní Julie) 

 

 

8.7. Významné problémy pěstounských rodin 

Přestože hlavní tematická linie rozhovorů se týkala motivací pěstounů a s tím 

souvisejícími tématy jako je informovanost či atraktivnost PP, ve všech případech se 

rozhovory stočily také na téma problémů, se kterými se pěstouni potýkají. Zde je nutné 

zdůraznit, že množství a charakter problémů, se kterými se pěstouni potýkají, utváří 

jejich pohled na pěstounství jako takové i na názory ohledně zvyšování povědomí  

o pěstounství.  

Žádný z respondentů nebyl toho názoru, že je PP bezproblémová. I v případech, 

kdy se konkrétní rodina v současnosti s žádnými konkrétními potížemi nepotýkala, 

setkala se s problémy přinejmenším v minulosti. Pět z celkového počtu devíti pěstounů 

přiznává, že v současnosti se se žádnými většími problémy nepotýkají, že mají péči 

bezproblémovou, tři z nich ale hovoří o problémech ještě před počátkem péče, které se 

týkaly přípravy. Stěžují si na to, že příprava je příliš dlouhá, v případě paní Pavly 

uplynulo tři a půl roku mezi podáním žádosti a přijetím dítěte, u paní Dariny to bylo 

více než dva roky. Pro paní Janu bylo největším problémem počáteční nepřiznání 

mateřského příspěvku, protože byla nucena odejít ze zaměstnání a tento příspěvek jí 

následně nemohl být vyměřen. Vzhledem k tomu, že přijímala již druhé dítě a mateřská 
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jí nebyla přiznána poměrně dlouhou dobu, potýkala se s poměrně významnými 

finančními potížemi.   

Nejvýznamnější okruhy potíží, které dennodenně ovlivňují chod rodiny, jsou tři. 

Jedná se o psychologické a fyzické problémy dětí, kontakt s biologickou rodinou a 

neshody mezi pěstouny a OSPODy. Ve většině případů se problémy nevyskytují 

samostatně, ale objevuje se více než jeden z těchto okruhů potíží.  

Nejprve se budeme věnovat problematickému kontaktu mezi pěstouny a 

odborníky, kteří by jim měli být k dispozici. Paní Karolína připouští, že s OSPODem 

má vztahy poměrně dobré, ovšem vztahy s krajskými úředníky už tak dobré nejsou. To 

vyplývá hlavně z toho, že starší z přijatých chlapců byl v době přijetí do rodiny fyzicky 

postižený. Když Karolína s manželem řešili toto postižení na kraji, byla jim prý z jejich 

strany položena otázka, zda tedy nechtějí dítě vyměnit. Tento přístup stál na počátku 

následných konfliktů.  

Komplikované vztahy s OSPODem stojí v pozadí mnoha problémů také u paní 

Zuzany „Já když mám problém jako třeba se sociální pracovnicí OSPODu, jako mojí 

cestou je pouze jít za její nadřízenou a pak na kraj. Ale já už v tuhle chvíli vím, že jsou 

všechny kámošky. Taky můžu jít ještě na ministerstvo... To je jedna věc, a druhá věc, 

upřímně, já na to nemám sílu. Já se potřebuju věnovat těm dětem“ (Paní Zuzana). 

Zuzana dále připouští, že při kontaktu s OSPODy by měla pomáhat doprovázející 

organizace, ale ani zde to není jednoduché. „To je hrozně těžký. Ona jako prostředník 

(doprovázející organizace) musí vycházet se všema a tudíž se do ní nesmí navézt. 

Protože já pod ní budu spadat vždycky (sociální pracovnice). To bysme se museli 

odstěhovat.“ (Paní Zuzana). Zuzana říká, že existují i skvělé sociální pracovnice, ale 

v případě, že je nějaká problémová, velice to péči komplikuje. 

Potíže s OSPODem mají také Hůlkovi. V péči mají dívku, která trpí velkými 

psychickými potížemi, jejichž příčinou je pravděpodobně zanedbání či dokonce týrání 

ze strany biologických rodičů.  Sociální pracovnice jim nijak nevychází vstříc a 

nepomáhá při řešení těchto problémů, vše si musí zařídit sami. Hůlkovi dokonce 

přemýšleli o ukončení péče, která v jistých fázích začíná být neudržitelná. Na OSPODu 

jim ale bylo řečeno, že když péči ukončí u dívky, bude muset dojít i k ukončení péče  

u chlapce, který je jejím bratrem, a to Hůlkovi nemohli udělat. Sociální pracovnice ke 

zlepšení stavu dívky nijak nepomáhají, jejich rady a nedostatek empatie by její stav spíš 

zhoršily. Příkladů nekompetentnosti sociálních pracovnic Hůlkovi uvedli více, za 
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všechny uvedu dva. Hůlkovi mají, stejně jako všichni pěstouni, právo na dovolenou, při 

které by měl úřad zajistit hlídání pro děti. Bylo jim navrženo, aby tedy nechali děti 

v této době v ústavu, ve kterém už část života dětí strávily, což by mělo obrovské 

důsledky na všechny tyto děti. Biologičtí rodiče obou sourozenců navíc v poslední době 

stojí o kontakt, což je pro Hůlkovi naprosto nepředstavitelné, protože dívce stačí pohled 

na fotku otce, aby to u ní vyvolalo hysterické záchvaty, opětovné pomočování či 

záchvaty zvracení. Sociální pracovnice přesto doporučují fotku otce dívce ukazovat.  

Kontakt s biologickým otcem ostatně jako velký problém zmiňuje i Zuzana. 

Otec o kontakt se synem stojí poměrně často a v současné době je tomu tak, že chlapec 

u něj stráví víkend přibližně každé tři týdny. Tyto návštěvy mají na chlapce ale velký 

vliv, vrací se z nich „rozložený“, otec po něm naprosto nic nevyžaduje, rozmazluje ho a 

paní Zuzana je pak ta špatná, která po chlapci chce, aby dělal domácí úkoly a podobně. 

„Úplně mě fascinuje, že jako psycholog z náhradky, vám klidně řekne, že je naprosto v 

pořádku, že to dítě bude jezdit na víkendy zpátky do tý rodiny a tudíž samozřejmě, 

veškerá ta moje práce za ten měsíc jde úplně do kytek. A já jenom můžu doufat, že ten 

poslední týden před tím odjezdem se to vrátí. Takže někdy se to vrátí tam, kde to bylo a 

někdy jsme zůstali dole a učíme se znova od začátku. Ty regresy tam jsou tam hrozně 

vidět. A nenadělám nic. Já jsem jenom blbej pěstoun, já jsem tu na tu práci.“ (Paní 

Zuzana)  

Všechny tři tyto skupiny problémů ostatně zmiňují také pěstouni 

s bezproblémovou péčí. Vzhledem k tomu, že se s ostatními pěstouny většinou stýkají 

alespoň v rámci pravidelného doškolování, vědí, že tyto problémy nejsou nijak 

neobvyklé.  

 

 

8.8. Návrhy na zlepšení  

Přestože návrhy respondentů na zvýšení informovanosti a atraktivnosti jsou již 

popsány výše, rozhodla jsem se věnovat poslední kapitolu analytické části ještě dalším 

návrhům, které by situaci na poli PP podle pěstounů vylepšily.  

Dva z pěstounů zdůrazňovali potřebu změny přístupu odborníků, zaměstnanců 

v oboru sociálně-právní ochrany dětí. Paní Hůlková říká, že toto je hodně o lidech a než 

došlo k výměně jejich sociální pracovnice, neměli problém. Teď ovšem problémy mají 
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a neví, kde by si na zaměstnance OSPOD mohli stěžovat a jak toto řešit. Paní Jana 

zmiňuje situaci v jiných státech, kde jeden sociální pracovník pracuje s mnohem nižším 

počtem lidí, a tím pádem má na řešení situace více času. Navrhuje proto, aby byl zvýšen 

počet zaměstnanců OSPOD. Dále říká, že by v době přijetí nového dítěte do PP velmi 

ocenila nějakého pomocníka, který by jí pomohl s oběháním všech důležitých 

odborníků. Poté, co přijala dítě do péče, měla totiž asi 14 dní na to, aby vše zařídila. 

Jenže přijímaný chlapec byl teprve několik týdnů starý a navíc trpěl abstinenčními 

příznaky. Ona v tu chvíli potřebovala být s ním doma a místo toho trávila celé dny na 

úřadech.   

Dvakrát se také objevil názor, že pěstouni se často potýkají se školními potížemi 

svěřených dětí a ocenili by nějakou formu odlehčení se školou. Jak paní Zuzana, tak 

paní Milena navrhují změnu čerpání financí z doprovodných organizací. V současné 

době dostává každá doprovázející organizace na pěstouna 48 000 Kč za rok, ze kterých 

platí služby pro rodiny. Tyto peníze ale nemohou být určeny na doučování, v čemž obě 

spatřují chybu. Podle Mileny by pak stačila „kosmetická úprava“ v zákoně, která by to 

změnila. Zuzana navrhuje, že by z těchto peněz doprovázející organizace mohly zaplatit 

například doučování, protože dítě spíš poslechne někoho cizího, kdo za ním bude 

pravidelně docházet, než pěstouna.   

Dále se projevila také potřeba některých pěstounů upravit proces školení a 

doškolování. Pavla povinné doškolování velmi oceňuje, bylo by pro ní ale dobré, kdyby 

na něj ze zákona měli pěstouni volno a nemuseli čerpat dovolenou. Paní Hůlková by 

potřebovala větší výběr témat školení. Říká, že současná témata jim nic nedávají, 

probírají pořád to samé, co už vědí a oni s manželem by naopak potřebovali vědět, jak 

přistupovat k dívce s psychickými problémy. Zkoušeli si takové kurzy vyhledat sami, ze 

strany doprovázející organizace jim ovšem bylo řečeno, že v takovém případě by si 

kurzy museli zaplatit sami, protože organizace si zve své odborníky a nic jiného jim 

neproplatí. Ten samý problém řešila paní Jana. Ta říká, že má v péči dva chlapce do tří 

let a je nucena navštěvovat kurzy o šikaně a podobné, které jí v současné době v ničem 

nepomohou. Vzhledem k tomu, že jedno z dětí trpělo po narození silnými abstinenčními 

příznaky, by se naopak ráda něco dozvěděla o tomto problému. 
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9. Možnosti zvýšení zájmu o pěstounskou péči 

Již v první kapitole této práce bylo řečeno, že pěstounské péči není v České 

republice přikládána taková pozornost, jaká by měla být. Velké množství dětí stále tráví 

alespoň část svého dětství v institucionální péči, a jestliže nemohou být adoptovány, 

není zde dostatek pěstounů, který by mohl potřeby těchto dětí pokrýt. V této kapitole se 

nyní budu věnovat návrhům změn, které by mohly přispět ke zlepšení situace.  

 

 

9.1. Možnosti zlepšení informovanosti 

Většina respondentů vidí klíč ke špatnému vnímání pěstounů v informovanosti 

veřejnosti o pěstounské péči jako takové, která je podle nich buď naprosto nedostatečná, 

nebo výrazně zkreslená. Lidé, kteří se o situaci na poli NRP nezajímají, často nemají o 

PP naprosto žádné informace, i když znalost různých forem rodiny patří do základního 

vzdělání člověka.  Příčinou zkreslení může být to, že lidé vnímají a lépe si zapamatují 

spíše negativní případy či to, že média ze své podstaty častěji informují o tragických 

situacích, než například o tom, kde pěstounská péče probíhá bezproblémově. Pokud je 

ale společnost naladěna vůči pěstounským rodinám spíše negativně, nelze očekávat, že 

se začne počet pěstounů nějak výrazně zvyšovat.  

Jedním z prvních kroků by tedy měla být snaha o zvýšení informovanosti. I když 

většina pěstounů navrhovala přistoupit k tomuto kroku přes média, je třeba si uvědomit, 

že tento způsob je jen obtížně proveditelný. Médiím nelze přikázat, aby se věnovala 

tomuto danému způsobu, je možné je tímto směrem pouze nasměrovat. Za zajímavý 

považuji nápad paní Mileny, aby neziskové organizace pořádaly různé akce, na které by 

zvaly také zástupce médií, kterým by pak ukázaly smysluplnost svého snažení, a ti to 

následně mohli předat dále.  

Zástupci veřejné správy mají v tomto bodě jen velmi omezené možnosti, jak 

informovanost zvýšit, což ostatně říká i paní Julie, která se tímto problémem 

dlouhodobě zabývá ve svém zaměstnání. Za podstatný ale považuji návrh, že by se 

problematika náhradní rodinné péče a potažmo i péče o ohrožené děti jako celku měla 

stát součástí školních osnov. V tomto případě by nebylo nutné žádných velkých změn, 

stačilo by, aby v rámci například rodinné výchovy či základů společenských věd byla 

část učební náplně věnována také této problematice, což by mohlo přispět k tomu, aby 
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lidé začali vnímat toto téma jako něco, co je běžnou součástí života podstatného počtu 

lidí.  

Paní Zuzana v rámci rozhovorů upozornila na skutečnost, že se setkává 

s množstvím odborníků, kteří by o problematice měli mít dobrý přehled, ale mají spíše 

zkreslené informace a i ostatní pěstouni na tento problém nezřídka naráží. Je jasné, že 

pokud ani odborníci nemají správné informace, těžko lze tuto znalost očekávat i u laické 

veřejnosti. Zde má možnost projevit se právě veřejný sektor.  

Problém špatné informovanosti je třeba řešit shora a začít u odborníků a 

zaměstnanců veřejné správy, kteří dennodenně přichází do kontaktu s pěstouny, a 

očekává se od nich, že budou schopni jim pomoci. V rámci expertního rozhovoru 

s Richardem jsme narazili na skutečnost, že chybí mechanismus kontroly jednotlivých 

sociálních pracovníků. Na jednoho takového pracovníka v České republice připadá 

velké množství rodin, se kterými jsou v kontaktu a jejichž situaci mají na starosti a oni 

nemají dostatek kapacity na to, aby se každému plně věnovali a zároveň byli stále 

rekvalifikováni pro výkon svého povolání. Je zřejmé, že zavedení dalšího proškolování 

by nejspíš vedlo ke zvýšení jejich informovanosti, tento problém ale nelze řešit 

samostatně a je úzce spjat právě s nutností odlehčením práce těchto pracovníků. Toho 

by bylo možné dosáhnout tím, že by se zvýšil počet pracovníků OSPODů. V případě, že 

by na každého sociálního pracovníka připadal nižší počet klientů než je tomu dosud, 

měli by tito pracovníci lepší výchozí pozici a mohli by se každé rodině věnovat 

intenzivněji.  

 

 

9.2. Možnosti zvýšení počtu pěstounů  

K této práci jsem přistupovala s předpokladem, že poté, co zjistím, jaké jsou 

motivace pěstounů, budu schopná navrhnout možnosti zvýšení počtu pěstounů, právě na 

základě těchto zjištěných motivací. Už v průběhu prvních rozhovorů se ale ukázalo, že 

motivace pěstounů jsou většinou velice specifické a vyplývají z určité životní situace, 

která pěstouny přiměla k zamyšlení se nad možnostmi náhradní rodinné péče a tento 

fakt se promítal i v rozhovorech ostatních. Motivace jednotlivých pěstounů jsou 

rozepsané v kapitole 8.4. Motivace k pěstounství, přesto lze tyto popudy obecně rozdělit 

na dvě skupiny – touha po dítěti a touha pomoci ohroženému dítěti. Motivace spadající 

do první skupiny jsou právě ty specifické, na jejichž základě je rozšíření PP krajně 
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nepravděpodobné, protože se týká lidí, kteří z nějakého důvodu nemohou mít dítě, 

případně nemohou mít další dítě. Je tedy třeba zaměřit se na motivace spadající do 

druhé skupiny, tedy ty, které staví na základě přání pomoci dětem, které nemohou 

vyrůstat v rodině.  

Zde je nutné říci, že pro tyto lidi byl většinou jedním z prvních podnětů buď 

nějaký příklad v okolí, nebo nějaké bližší setkání s ohroženými dětmi. U paní Zuzany to 

byla kamarádka, která poskytuje PP, paní Jana má tetu, která je pěstounkou, paní 

Milena vyrůstala v blízkosti dětského domova. Zdá se tedy, že určitý kontakt s lidmi, 

kterých se tato problematika dotýká, či nějaký bližší vhled do situace může být příčinou 

dalšího zájmu na dané téma. Vzhledem k tomu, že pěstounů stále není velké množství, 

není možné předpokládat, že každý bude mít ve svém okolí někoho, kdo se takové péči 

věnuje, stále je ale možnost různých druhů přednášek či seminářů, které by byly na toto 

téma zaměřené a které by bylo možné pořádat například ve školách, ale i v rámci 

neziskových organizací, které by tak měly možnost přilákat k tématu veřejnost. Toto je 

ale úzce spjato s otázkou financování těchto organizací, které si ne vždy mohou dovolit 

peníze na propagaci uvolnit. 

S tématem propagace pěstounské péče také úzce souvisí podpora pěstounských 

rodin při řešení jejich problémů. Je zjevné, že pokud „příklady táhnou“ a že pokud 

pěstounská rodina v okolí může být podnětem pro další lidi pro zamyšlení se nad tímto 

tématem, je nutné, aby tyto příklady byly „dobré“. Pěstounská péče je téměř vždy 

náročná a pěstouny vyčerpává, ale když jsou vidět výsledky jejich práce a oni sami cítí 

uspokojení nad dobře vykonanou prací, je to velice odlišné od situace, kdy pěstouni 

problémy spojené s PP nezvládají a jsou blízko pocitu vyhoření. Je tedy potřeba 

podporovat stávající pěstouny a pomoci jim řešit problematické situace, ať už se jedná o 

potíže spojené s psychickým stavem dětí, či napjaté vztahy mezi pěstouny a OSPODy. 

V případě, že budou převažovat pěstouni, kteří věří, že negativní stránka PP převažuje 

nad tou pozitivní, nelze očekávat, že takoví lidé, budou inspirovat ostatní.  

Dále je třeba zamyslet se nad úpravou schvalovacího procesu, který stojí mezi 

zájemcem o PP a jeho schválením jako pěstouna. Tento proces je jistě nutný a je 

naprosto logické, že musí na zájemce klást velké nároky, protože nelze připustit, aby 

dítě bylo svěřeno člověku, který není pro jeho výchovu kompetentní. To ostatně 

uznávají i sami pěstouni, poněvadž ví, že ne každý je pro PP vhodný, spíš je to naopak 

tak, že je velké množství zájemců, kteří pro výkon PP nemají dostatečné vlohy. Přesto 
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velké množství z nich shledává na současné podobě tohoto procesu chyby, které mohou 

odradit případné vhodné zájemce a které také mohou zapříčinit to, že i zájemci, o 

kterých věří, že jsou vhodní, jsou vyřazeni.  

První nevýhodou schvalovacího procesu je jeho dlouhé trvání, které, jak 

respondenti uvádí, může být příčinou toho, že zájemci v jeho průběhu ztratí trpělivost a 

svou snahu vzdají. Zde hraje velkou roli nutnost podstoupení školení, která nejsou 

otevřena, pokud není dostatek lidí, kteří by je podstoupili. Zájemci tak často tráví 

dlouhé měsíce, než vůbec ke školení mohou přistoupit. Zde by bylo na místě zvýšit 

snahu o to vyjít lidem vstříc, sjednotit systém školení a nabízet kurzy i pro menší počty 

účastníků. To všechno ovšem souvisí s otázkou financování PP, protože pokud nebudou 

mít neziskové organizace a další aktéři větší možnosti, nemohou si dovolit pořádat více 

školení. Nejen nutnost čekání na školení je ale problémem, celý systém schvalování je 

komplikovaný a náročný.  

Druhou nevýhodou je pak neprofesionální postup v průběhu školení, se kterou se 

respondenti také setkali. Jedná se o neosobní přístup, neochotu úředníků, ale také o 

vyřazení z příčin, které nejsou zcela jasné. Hůlkovi zmiňují, že oni sami byli nejprve 

vyřazeni kvůli psychologickým testům, aniž by se dozvěděli příčinu, po odvolání ale 

byli bez problémů přijati. Příčinou může být to, že odborníci se řídí subjektivními 

pocity a to, co se někomu jeví jako problém, u jiného nepředstavuje žádné znepokojení. 

Je tedy třeba tento proces zefektivnit, protože jestliže jsou vyřazováni i vhodní 

kandidáti, není tento systém v pořádku. 

Posledním tématem, které si zaslouží pozornost, je kontroverzní téma finančních 

odměn pěstounů. Je pravděpodobné, že pokud by došlo ke zvýšení peněžního ocenění 

poskytovatelů péče, došlo by ke zvýšení počtu pěstounů, což se ostatně ukázalo i u 

PPDP. U tohoto druhu péče pěstouni pobírají plat ve výši 20 000 Kč měsíčně a o tuto 

péči je v současné době mnohem větší zájem než o péči dlouhodobou. Zde je ovšem 

nutné položit si otázku, zda by takové zvýšení nebylo spíše kontraproduktivní, tedy zda 

by nedošlo k tomu, že by se mezi zájemci objevilo větší množství nekompetentních lidí. 

Tito lidé by sice měli být odfiltrováni v průběhu schvalovacího procesu, přesto je zde 

otázka, zda by se nezvýšil počet problémových pěstounských rodin. I tak by ovšem bylo 

možné zvýšit odměnu pěstouna alespoň na úroveň minimální mzdy, protože vzhledem 

k náročnosti péče je pro pěstouny často velice náročné dál pokračovat v plnohodnotném 

zaměstnání a udržet si tak určitý životní standard.   
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10. Závěr 

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče, která představuje 

možnost vyrůstat v rodinách i pro děti, které by jinak byly nucené vyrůstat v ústavní 

péči. Představuje formu péče, při které pěstoun každodenně pečuje o dítě a má k němu 

určitý vztah, ale tento vztah se poněkud liší od vztahu mezi rodičem a dítětem. Jak bylo 

ukázáno v kapitole 1., Česká republika se dlouhodobě potýká s problémem vysokého 

počtu dětí vyrůstajících v institucionální péči a s nedostatkem pěstounských rodin, do 

kterých by tyto děti mohly být umístěny. Tato práce tedy zkoumá možnosti, které by 

mohly vést ke zvýšení zájmu o pěstounskou péči. 

Cílem této práce byla identifikace důvodů nízkého počtu pěstounů v České 

republice a následné navržení změn, které by mohly tento nízký počet zvýšit, přičemž 

tento cíl je dále členěn na tři podcíle.  

První z těchto podcílů se zabýval motivacemi stávajících pěstounů. Respondentů 

jsem se ptala na to, co stálo za jejich rozhodnutím stát se pěstouny a co si myslí, že 

motivovalo ostatní pěstouny. Na motivace jsem se zaměřila z toho důvodu, že jsem 

předpokládala, že motivace stávajících pěstounů mohou představovat klíčový prvek pro 

vyvolání zájmu o péči i u dalších lidí. U většiny respondentů byla nejdůležitější 

motivací touha po dítěti, které si z různých důvodů nemohli pořídit přirozenou cestou. 

Další motivací, která se u respondentů v hojném počtu objevila, byla touha pomoci 

dítěti, konkrétně ve dvou případech jakémukoli dítěti, které nemohlo vyrůstat v rodině a 

v jednom případě konkrétnímu dítěti, které se ocitlo před reálnou možností umístění do 

ústavu. Poslední motivací, která se projevila u jedné z respondentek, byla potřeba 

nahrazení vlastního dítěte, o které přišla. V případě názorů na motivace ostatních kromě 

výše zmíněných objevují také potřeba pomoci příbuznému dítěti, tedy příbuzenská PP, 

zájem vyvolaný nějakým příkladem, se kterým se člověk setká a finanční motivace, tedy 

zájem poskytovat péči hlavně kvůli peněžní odměně. Jak je vidět, motivace pěstounů 

jsou často velmi specifické a nelze stavět například na tom, že lidé nemohou mít vlastní 

děti. Důležité jsou tedy motivace, které jsou spojené s touhou pomoci dítěti v ohrožení, 

která je velmi úzce spjatá s informovaností o situaci na poli sociálně-právní ochrany dětí 

a ty motivace, které jsou vyvolány dobrým příkladem v okolí člověka, které jsou spjaty 

s dalším rozšířením PP.    
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Druhý podcíl a tedy i druhé zkoumané téma se týká bariér pěstounské péče, je 

tedy zaměřen na zjištění toho, co sami pěstouni považují za překážky a problémy na 

poli PP, a co tedy může případné další zájemce odrazovat. Respondenti se shodli v tom, 

že v průběhu pěstounství se téměř každý setká s nějakými problémy, a jestliže se 

s nějakými významnými potížemi nesetkávají v současnosti, přinejmenším si už 

řešením nějaké komplikované situace prošli. Nejzásadnější okruhy problémů, ke kterým 

se pěstouni vyjádřili, jsou tři, a sice potíže vyvolané psychologickými či fyziologickými 

problémy dětí, komplikovaný kontakt mezi pěstouny a biologickou rodinou dítěte a 

napjaté vztahy mezi pěstouny a OSPODy. Fyzickým postižením dětí se ve většině 

případů předejít nedá, ovšem psychické potíže jsou často důsledkem psychické 

deprivace v dětství, které by se dalo předejít včasnějším zásahem v rizikové situaci. 

Kontakt s biologickými rodiči je problémem v případě, že se názory rodičů a pěstounů 

rozcházejí či v případě, kdy kontakt není dobrý ani pro samotné dítě. V současnosti se 

velmi pozorně hledí na práva biologických rodičů, ke kontaktu je ovšem třeba přicházet 

více individuálně a je třeba správně posoudit, jestli kontakt s rodičem dítěti spíše 

neuškodí. Obtížný kontakt mezi OSPODy a pěstouny je upravitelný jen velmi obtížně a 

to hlavně z toho důvodu, že pěstoun spadá pod konkrétní sociální pracovnici vždy, nebo 

alespoň do té doby, než se nepřestěhuje, a pokud mezi nimi panují neshody, značně to 

situaci pěstounům komplikuje. Přesto vidím možnost zlepšení situace v případě, že by 

došlo ke zvýšení počtu sociálních pracovníků, kteří by se mohli následně každému 

klientovi věnovat intenzivněji či v možnosti dovolání se úpravy vztahů v případě 

nespokojenosti.  

Poslední část práce je zaměřena na navržení změn, které by měly schopnost 

zajistit zvýšení atraktivnosti PP, která by následně mohla vést ke zvýšení zájmu o 

pěstounskou péči. Jak už bylo řečeno výše, pro rozšíření počtu zájemců o pěstounskou 

péči je zásadní zvýšení informovanosti o tomto institutu, protože v případě, že člověk 

vůbec netuší, co PP znamená a obnáší, nezačne se o ni zajímat. Zájem u člověka často 

vyvolá nějaký příklad, se kterým se setká ve svém okolí, tedy to, že se pěstounství 

věnuje někdo ze známých. Zde je ovšem nutné, aby tento příklad v okolí byl „dobrý“, 

tedy aby pěstouni cítili, že jejich práce přináší výsledky a že se jim dostává podpory. Je 

tedy třeba udělat vše možné pro to, aby péče byla pro pěstouny byla co nejméně 

problémová. Stát má také další možnosti, jak pěstounům pomoci, může jít například o 

úpravu schvalovacího procesu, jehož délka může být příčinou toho, že zájemce své 
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snahy vzdá, odlehčení práce pěstounů například formou zlepšení možností doučování 

dětí, či změnou výše finanční podpory pěstounských rodin. V případě posledního je 

ovšem třeba dbát o to, aby se peněžní odměna nestala hlavním důvodem pro rozhodnutí 

začít poskytovat péči.  

V rámci tohoto podcíle jsem zkoumala také míru informovanosti veřejnosti o PP. 

Pěstounů jsem se ptala na to, jaký mají názor na informovanost veřejnosti a zda je podle 

nich dostatečná. Vzhledem k tomu, že všichni respondenti jsou přesvědčeni o tom, že 

veřejnost je o PP naprosto nedostatečně neinformovaná, zaměřili jsme se následně na to, 

jakými způsoby by se to dalo zlepšit a to také z toho důvodu, že respondenti považují 

správnou informovanost klíčovou pro projevení zájmu o pěstounství. Informovat o 

pěstounství lze v prvním případě přes média, zde je ovšem potřeba si uvědomit, že 

v tomto případě má stát jen velmi omezené možnosti. Informace o pěstounství lze 

poskytnout i jinými způsoby, respondenti navrhovali například rozšíření beletristických 

příběhů o pěstounských rodinách, zvýšení snahy neziskových organizací například 

formou přednášek pro veřejnost, poskytování informací o PP v dopravních prostředcích 

a podobně. Základní informace o PP by se také měly stát součástí školních osnov, aby 

lidé už od dětství věděli, že takový institut existuje. Jedna z pěstounek se ovšem 

zaměřila na zásadní věc a zastávala názor, že informovanost je třeba budovat shora, že 

je třeba začít u odborníků, kteří by se v dané situaci měli orientovat, ale často mívají 

zkreslený názor. Nelze totiž očekávat správně informované laiky, když i odborníci 

všemu dobře nerozumí.  

Pěstounská péče je často pro ohrožené děti jedinou možností, jak vést alespoň 

částečně „normální“ život, tedy vyrůst v rodině s lidmi, kteří je mají rádi, stýkat se 

různými lidmi a neprožívat dětství izolovaně v institucionální péči. Kromě toho, že pro 

tyto děti a jejich zdraví psychický vývoj je PP lepší než ústavní výchova, může tento 

způsob péče státu ušetřit velké množství finančních prostředků, vzhledem k tomu, že PP 

zůstává levnější alternativou péče. Je tedy žádoucí, aby byly pěstounské rodiny 

podporovány a aby děti, jejichž život se bez jejich přičinění zkomplikoval, mohly prožít 

plnohodnotné dětství.  
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Summary 

Foster care is a form of substitutional family care, which represents an 

opportunity to grow up in families even for children who would otherwise be forced to 

grow up in institutional care. It is a form of care in which a foster parent takes care for 

the child on a daily basis. There is certain relationship between foster parents and kids, 

but this relationship is kind of different from the relationship between biological parent 

and his child. As shown in chapter 1, the Czech Republic has long been struggling with 

the problem of high number of children growing up in institutional care and a shortage 

of foster families. This thesis explores the possible changes which could lead to 

increased interest in foster care.  

The aim of this study was to identify the reasons of the low number of foster 

parents in the Czech Republic and then propose changes that could increase this low 

numbers. This aim is further divided into three sub-goals. 

The first of these sub-goals occupies with the foster parents motivations. I asked 

respondents what was behind their decision to become a foster parent and what they 

think that are motivation of other foster parents. I focused on motivations because I 

assumed that motivations of current foster parents can play a key part in increasing of 

interest of other people. For majority of respondents, the most important motivation was 

the desire for a child. Another important mentioned motivation, was the desire to help a 

child. Majority of respondents wanted to help any child who could not grow up in the 

family and in one case a foster mother wanted to help to particular child who found 

herself facing the real possibility of placement to an institution. The latest motivation, 

which occurred in case of one foster mother, was the need for the replacement of her 

own child, she had lost. When I asked for their opinion to other foster parents 

motivations, respondents talked also about the need to help the relative child, and 

financial motivation, therefore, interest in providing care, mainly due to the cash 

reward. As you can see, the motivation of foster parents are often very specific and we 

can´t build recommendation on the situation of childless couples. For this work, the 

essential motivations are associated with a desire to help a child in danger, which is very 

closely connected with awareness of the situation in the field of child protection and the 

motivations that are caused by good example in the close environment. 
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The second sub-goal and thus the second examined topic, is aimed to the barriers 

of foster care. It is focused on finding what the foster parents consider problematic, 

what are obstacles and challenges in the field of foster care and what probably 

discourage possible applicant. Respondents agreed that during fostering, almost 

everyone encounters some problems. And if they do not face significant problems in 

present days, at least they had to face them in the past. The most crucial problem areas 

which respondents talked about are the difficulties caused by children´s psychological 

or physiological problems, complicated contact between foster parents and the 

biological family of the child and tight relations between foster parents and social 

workers. In most cases, it is impossible to prevent physiological problems. But in the 

case of psychological problems there are possibilities of prevention, because these 

problems can be a result of psychological deprivation in childhood, which could be 

prevented by intervention in a risky situation. Complicated contact with the biological 

parents could be a problem if the opinions of foster parents and biological parents are 

not in harmony, or if the contact with his biological family is not good for the child. 

Difficult contact between foster parents and social workers can´t be solved easily, 

mainly because the fact that foster parent always have to co-operate with particular 

social worker, until he moves to another district. If there are disagreements among 

foster parent and social worker, it complicates the situation of foster parents. Yet I see 

the possibility of improving the situation if there would be an increase of the number of 

social workers, who could then devote more intensely to each client.  

The last part is focused on proposing changes, which could ensure the increase 

of the attractiveness of the foster care, which could then lead to increased interest in 

foster care. As already mentioned above, the raise of awareness of this institute is 

essential for increase of foster parent. If anybody has no idea about foster care it is 

highly improbable that he start thinking about it. Interest of new applicant is often 

caused by example with which they encounter in their surroundings. There is, however, 

necessary if the example is “good” or “bad”, because people will not start thinking 

about foster care if they meet only unhappy or unsatisfied foster parents. So, it is 

important to support current foster parents and make them feel that their work brings 

results and that they receive support. The state has the option to help applicants for 

example by modification of the approval process, which length may be the reason that 

the candidate gives up his efforts. The state also has the option to help foster parents by 
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relief of their work, for example by improving opportunities of tutoring kids, or by 

changing the amount of financial support for foster families. In the last case, however, it 

is essential to ensure that the rate of financial reward did not become the main reason 

for the decision to start providing foster care. 

Within this sub-goals, I also looked at the rate of public awareness of foster care. 

I asked to opinion of foster parents to public awareness and if they think it is sufficient. 

All respondents are convinced that the information about foster care is completely 

inadequate. On the basis of their opinion, we focused on ways which could lead to the 

improvement of situation, because they consider right information as crucial for 

increase of interest in fostering. People can be informed about fostering through media 

but it is necessary to realize that in this case the state has very limited possibilities to 

influence it. Information about foster care can be provided in other ways. Respondents 

for example suggested to increase awareness through book stories based on fostering, or 

raising efforts of NGOs, for example in the form of public lectures. Basic information 

about foster care should also be part of the school material, because people should be 

introduced to this topic in childhood. One of foster parents focused on the crucial thing. 

She thinks that awareness needs to be built from the top, because there still exists 

experts, who has wrong information. And it is naive to expect properly informed 

laymen if the professionals do not have proper information. 

Foster care often represents the only way for vulnerable children to live at least 

partially "normal" life. It is often only possibility for them to grow up in a family with 

people who love them, socialize with different people and not live in isolation in 

institutional care. For these children and their right psychological development it is 

better to live in a family care than in institutional care. In addition, this type of care is 

less expensive than institutional care, so the state can save a large amount of money. It 

is therefore desirable to support foster families and children in their hard times. 
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Příloha 2. Vzor žádosti o zařazení do evidence žadatelů 
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Příloha 3. Scénář rozhovoru 

Obecné informace o pěstounství  

- Jak dlouho se pěstounství věnujete? 

- Kolik dětí prošlo Vaší pěstounskou péčí? 

o Jak dlouho bylo každé z nich v péči?  

o Kam děti odešly? Zpět do rodiny, do ústavu, do jiné rodiny? 

- Máte vlastní děti? 

 

Informovanost o pěstounské péči  

- Jak jste se o PP dozvěděla? 

- Co si myslíte o informovanosti veřejnosti o PP? 

o Je dostatečná? 

- Mají lidé správné, nebo zkreslené informace? 

- Jak informovanost zvýšit? 

 

Motivace k pěstounství  

- Co bylo prvotním podnětem k tomu, že jste začal/a uvažovat o pěstounství?  

o Proč jste se rozhodl/a stát se pěstounem? 

- Jaké myslíte, že jsou motivace ostatních pěstounů – proč ostatní vykonávají PP? 

o Myslíte, že je to stejné jako u vás?  

o Proč/Proč ne?  

- Myslíte, že je v ČR dostatek pěstounských rodin? 

o Pokud myslíte, že ne, proč myslíte, že tomu tak je? 

- Máte mezi svými známými lidi věnující se pěstounství? 

 

Atraktivnost pěstounské péče  

- Myslíte, že se pěstounská péče v ČR může lidem jevit atraktivní? 

o Je o ni zájem?  

- Jaké politické změny by vedly ke zvýšení atraktivnosti PP a následně tak ke 

zvýšení počtu pěstounů v ČR?  

- Myslíte, že je možné, že jsou mezi pěstouny také lidé, kteří to dělají pouze 

z finančního hlediska? (péče pro peníze) 

 

 

Překážky pro výkon pěstounské péče  

- Jaké oblasti pěstounské péče považujete za problémové?  

o Jsou to spíše problémy dané legislativním nastavením, nebo jsou 

způsobené „problémovostí“ dětí? 

- Máte nějaké návrhy, jak tyto problémy odstranit? 
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- Co na pěstounství naopak oceňujete?  

- Co si myslíte, že lidi odrazuje od toho, aby se věnovali PP? 

o Co si naopak myslíte, že by jejich zájem podpořilo? 

 

Politická situace 

- Změnila se po zavedení novely ZSPOD situace na poli NRP?  

o Je to spíš změna k horšímu, nebo k lepšímu?  

- Co myslíte, že by mělo být v oblasti pěstounské péče změněno? (ze strany 

státu) 

- Jaké změny byste ocenil/a?  

- Co by Vám pěstounství usnadnilo?  

 

Co by ještě mělo být řečeno  
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Příloha 4. Úryvek rozhovoru 

Úryvek rozhovoru s paní Milenou 

 

Jak jste se o pp dozvěděla, nebo co bylo prvním podnětem?  

Já jsem nějakým způsobem o dětech z dětských domovů (dále jen DD) původně 

uvažovala někdy od puberty, kdy jsme bydleli vedle DD. Tam byli děti od roku do tří a 

já jsem je tam vídala a přišlo mi to tak jako divně líto. Na jednu stranu jsem si s nima 

chtěla hrát, protože některý z nich byly smutný, část se zase chovaly podivně, že se 

naopak vrhaly na každýho. Takže jsem se o to už někdy na prvním stupni začala 

zajímat. V tý době jsem se vlastně chtěla stát vychovatelkou v DD, to mi naštěstí rodiče 

rozmluvili, takže jsem šla na gympl, a po gymplu na psychologii a celou tu dobu jsem 

se tý tématice věnovala. Takže už někdy na tom gymplu jsem věděla, že takovej děcák 

bych určitě nechtěla, ale že bych spíš založila…protože to pak přišla revoluce, takže pak 

už byla možnost založit si…třeba malý DD, který se už podobaly velkým pěstounským 

rodinám.  

V tý době jsem ještě pěstouny moc neznala, jenom jsem věděla o osvojitelích. 

Takže na začátku to kolísalo mezi tím, že bych měla nějakej malej děcák nebo bych si 

vzala dítě do adopce. A postupně jsem se vlastně dovídala víc a víc a pak jsem usoudila, 

že ani malej DD není to, kde by těm dětem bylo nejlíp. Tak jsem se rozhodla, že 

půjdeme s potenciálním nějakým manželem buď do osvojení, nebo do PP a s tím už 

jsem tak nějak ty partnery filtrovala (smích). No a tak… no a tak tenhle neutek (smích) 

tak má co má.  

 

Myslíte si,  že je veřejnost o pěstounské péči dobře informovaná?  

To určitě není. Jednak naprostá většina lidí ani netuší rozdíl mezi osvojením a 

PP. A v současné době, tak jako v horizontu od toho roku 2013, kdy se začala řešit 

novela a začalo se víc o tomhle tématu informovat v médiích, tak od tý doby je 

veřejnost dost jako tlačená do takových extrémů. Buď jako úžasný, pěstounský rodiny 

jsou super a všechno, všichni buďte pěstouni a nebo ty média poskytujou informace, jak 

pěstouni selhali, jak týrali dítě, a jak se kradou rodičům děti, aby se mohly dát 

pěstounům. Nebo to, jak se děti v těch kojeňácích maj úžasně, fotěj se tam s nima ty 

celebrity a tak. Ta veřejnost ty informace, jak to reálně funguje, co se očekává od 

pěstounů, s čím se pěstouni potýkaj, s čím žijou, má jenom velmi sporadicky, spíš je to 
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extrémní a tak trochu… hledají nějakou senzaci, tyhle informace, převažující nad těma 

pravdivejma. 

 

Napadá vás, jak tu informovanost zvýšit, jak to zlepš it? 

Je to hrozně těžký, protože média člověk těžko jakýmkoli způsobem ovlivní. 

Spíš si myslím, že by bylo důležitý, aby ty organizace, který pracujou nějakým 

způsobem s náhradníma rodinama, tak aby byly víc otevřený, aby zvaly média na svoje 

akce. Ale ono to taky vždycky nejde, protože musíme chránit ty náhradní rodiče, který 

se těch akcí účastní. Ale aby dostaly prostor právě ty neziskovky, který přímo pracujou 

s těma náhradníma rodinama.  

Ale jako do těch médií, příběhy běžnejch pěstounů je hrozně těžký dostat. 

Myslím si, že jeden takovej krok k popularizaci můžou být knížky, který u nás vycházej 

spíš od zahraničních autorů, jako Cathy Glassová a podobně, kdy vlastně ta pěstounka 

popisuje de facto nějakou tu kazuistiku dítěte nebo dětí. Ale zase aby to bylo čtivý, tak 

to musí být něco, co bude pro ty lidi zajímavý, ne jako ráno jsme vstali, šli jsme do 

školy, pak jsme šli na procházku, to nikoho zajímat nebude. Stejně jako v těch médiích 

to musí být nějakým způsobem zajímavý. Docela zajímavá taková docela reálná byla, 

vyšla, takový to, Prožívat několik životů. To byly výpovědi pěstounek. Stejně je to jako 

okrajová, ne mainstreamová literatura. Myslím, že beletrie má asi největší šanci na 

úspěch, aby ten příběh podala, nějakým způsobem reálným a zároveň by to mohlo 

zaujmout. Ty knížky jako Dary se přece nevracejí, nebo Dáša Zezulová psala o svý 

rodině. Tak tyhlety knížky maj velkej potenciál dostat se mezi veřejnost a nějakým 

způsobem přiblížit tu situaci pěstounů, taková jaká je reálná. 

 Ale jako nějakým opatřením, který by se přijalo, to si úplně nedovedu 

představit. Jedině že by ty neziskovky měli v tom budgetu nějakou částku vyloženě na 

vztah s veřejností. Jojo, ty neziskovky, tam by mohl být potenciál, který by se dal 

využít. Nebo debaty s veřejností, tak hodně, ale to je i pro ty neziskovky hodně těžký 

sehnat lidi na tu reálnou práci s těmi klienty a k tomu pak ještě v uvozovkách plýtvat 

prostředky svých lidí nebo finančníma prostředkama, aby někde dělaly debatu pro 

veřejnost, to je poměrně těžký. To si mohou dovolit ty velký neziskovky, který chtěj 

přilákat pěstouny. Ale jako naprostá většina těch neziskovek, který dělaj tu práci, ty na 

to nemaj ani kapacitu ani prostředky. 
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Když se podíváte i  na ostatní pěstouny, jaké myslíte, že bývaj í  jejich motivace?  

Někdy je to taková podobná motivace jako u osvojitelů, jako že by rádi dítě. Je 

to taková pseudoosvojitelská motivace že třeba vědí, že na osvojení by čekali dlouho, 

nebo že už jsou starší a dostali by starší dítě, tak jdou do té pěsotunky. A často to bývá 

že jejich vlastní děti už jsou velký, takže prostě mají ještě energii a stejská se jim asi po 

tom.. tak ještě přijmou dítě do rodiny. To je u těch dlouhodbejch.  

U těch přechodných to bývá, jako že jim to připadá, to všem to vlastně připadá 

smysluplný (smích). U těch přechodnáků to bývá, že to vnímají jako smysluplnou práci, 

když uvažujou o změně svý kariéry, znám spoustu přechodných pěstounek, který dělaly 

nějakou kancelářskou nebo úřednickou práci a chtěli vlastně mít něco smysluplnějšího a 

rozhodly se vlastně pro přechodku.  

Někdy, a ty většinou teda naštěstí neprojdou, tak ta motivace bývá finanční, 

protože u těch přechodňáku je to cílený, oni nabízej letáky na úřadech práce, což si 

myslím, že je v pořádku, ale už ta úřednice by měla být ten první krok, kterej jakoby 

měl trošku přefiltrovat a říct, tohle úplně ve vaší situaci není vhodný. A naštěstí tam pak 

ty krajský úřady fungujou docela dobře, a když je tam ta motivace primárně finanční, 

tak ta žádost většinou neprojde.  

 

Myslíte si,  že je v  České republice  dostatek pěstounských rodin?  

Naprostej nedostatek. Jak dlouhodobých, to je úplně extrémní nedostatek, tak ale 

i těch přechodnáků je pořád velmi málo. Pořád ještě se filtrujou děti a jenom ty 

v uvozovkách „top děti“, který mají pak šanci po tom roce jít do nějaký jiný rodiny, ať 

už do svojí původní, do osvojení nebo do pěstounky, se do přechodky dávaj. Jinak ty 

děti, který jsou… když to řeknu ošklivě, druhý kategorie, jsou něčím hendikepovaný, 

tak ty se vůbec do tý přechodky nedostanou, jdou rovnou do ústavu. A to se ještě 

bavíme o miminkách. To že by se u nás dostaly velký děti do přechodky to je téměř 

nereálný. Takových dětí je minimum. Ještě možná v tom menším školním věku, ale 

neslyšela jsem… fakt si nevzpomínám, že by se třeba desetiletý dítě dostalo do 

přechodky. Ty jdou většinou do toho ústavu (…) 


