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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 extrémní a tak trochu… hledají nějakou 

senzaci, tyhle informace, převažující nad těma pravdivejma. 



7 

 

 

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. 

 

Když se podíváte i  na ostatní pěstouny, jaké myslíte, že bývaj í  jejich motivace?  
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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 (…) 

 


