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Anotace: 

Ve své bakalářské práci se věnuji kladům a záporům náhradní rodinné péče. V 

teoretické části popisuji základní typy rodinné péče. Dále se zabývám státními a 

nestátními organizacemi. V závěrečné části popisuji klady a zápory různých 

forem náhradní rodinné péči pomocí případových studií.  
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Annotation: 

In my thesis I deal with the pros and cons of foster care. The theoretical part 

describes the basic types of family care. I also deal with governmental and non-

governmental organizations.  The final section describe the pros and cons of 

various forms of foster care through case studies.  
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ÚVOD  

 

Forem náhradní rodinné péče pro opuštěné týrané nebo sociálně znevýhodněné děti je 

v současné době více.  Je tedy možné vybrat pro dítě optimální náhradní rodinnou péči. Vždy 

je třeba brát zřetel na psychiku dítěte, je třeba vědět, čím dítě prošlo a podle toho vybírat 

náhradní péči, neboť i ta má jak klady, tak ale může mít i své zápory.  

Cílem mé práce je popsat a zhodnotit působení jednotlivých forem náhradní rodinné péče 

na děti a popsat úskalí některých forem náhradní rodinné péče tak, aby byla možnost pro dítě 

vybrat formu optimální. Tato oblast mě zajímá z toho důvodu, že chci v budoucnu s dětmi, 

které prošly náhradní rodinnou péčí, pracovat.  

 V úvodní části mé práce se budu zabývat základní definicí rodiny, její funkcí a dělení. 

Následně se zaměřím na základní definici náhradní rodinné péče a popíši její typy – adopci 

(osvojení), pěstounskou péči, hostitelskou péči a poručenství. V další části se budu věnovat 

podrobně ústavní péči – její základní definici a dále i principy posuzování budoucích 

náhradních rodičů. Následně se budu zabývat základními popisy státních i nestátních 

neziskových organizací, které zajišťují náhradní péči a pokusím se je porovnat. Také se budu 

zabývat tím, jak působí náhradní péče na dítě v jednotlivých stádiích jeho vývoje. Zaměřím se 

na batolecí, předškolní, školní věk i na období dospívání. Informace budu čerpat i ze své 

praxe z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KC Maják.   

V praktické části se zaměřím na popis vlivu jednotlivých forem náhradní rodinné péče na 

děti a to formou kazuistik.  
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1. RODINA 

1.1 Základní definice rodiny 

 

Rodina je nejstarší lidská společenská instituce. Vznikla z potřeby své potomstvo 

ochraňovat, vzdělávat a připravovat pro život. Potřeba chránit své dítě, starat se i o ně, 

vychovávat je, vzdělávat.  Pro dítě může být rodina to, když se o něj stará jedna osoba nebo 

více osob. Rodina by dítěti měla zajistit prostředí citově stále a vyrovnané. (Matějček, 1994) 

Rodina pečuje o ochranu, výchovu a vzdělání dítěte, má vliv utváření osobnosti dítěte. 

Svoji roli hraje také škola, kamarádi, přátelé, koníčky. Rodina stojí zpravidla na prvním místě 

a má možnost ovlivňovat vývoj dítěte v jeho nejcitlivějších fázích. Uspokojuje základní 

psychické potřeby dítěte. Také je modelem mezilidských vztahů, které si dítě ponese dál do 

života, do kterých samo vstoupí. Rodina by měla pro dítě znamenat základní životní jistotu. 

(Matějček, 1994) 

Klady rodiny: když se rodina optimálně stará o své dítě, dává mu pocit bezpečí a 

jistoty. Plní všechny funkce rodiny bez potíží. Nemají žádný problém, aby musel někdo 

zasáhnout zvenčí. Zapojují se všichni členové do chodu domácnosti.  

Zápory rodiny: Když se rodina nestará o své dítě. Své dítě zanedbává a neplní funkce 

rodiny. Mají tak závažné problémy, že musí zakročit někdo zvenčí. Rodina své dítě odmítá a 

nechce ho vychovávat.  

Dříve rodinu zaštitoval zákon o rodině č. 94/ 1963 Sb., který od 1. 1. 2014 zajištuje 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., také zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., 

také Úmluva o právech dítěte 1989. 

 

1.2 Základní funkce rodiny  

 

Základní funkci rodiny lze definovat například dle Krause: „biologická (reprodukční), 

ekonomická (sociální), výchovná, ochranná (zaopatřovací), emocionální, relaxační 

(zábavná)“. (Kraus, 2008, st.  81-83) 

Obdobně to rozdělil Matoušek do 12 skupin, které nazval: „ Kulturní a hodnotová 

orientace rodiny, nasycení základních potřeb jednotlivých členů rodiny, stav domácnosti 
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z hlediska potřeb členů rodiny, funkčnost rodičovského systému, hodnocení vývoje dětí, 

funkčnost manželského systému, vztahy členů rodiny k širšímu příbuzenstvu, vztahy 

k institucím pro rodinu významnou, jiné významné sociální vazby členů rodiny, zaměstnání 

rodičů, jeho perspektiva, pracovní spokojenost, materiální zdroje, které má rodina k dispozici 

a způsob rozhodování o nich, styl komunikace.  (Matoušek, 2008, st. 193)  

1.2.1. Ekonomická  

 

Rodina by dítě měla zajistit z finanční stránky. Tato funkce rodiny je důležitá 

v ekonomickém rozvoji i pro společnost. Rodina se zapojuje do pracovního procesu a tak se 

stává samostatnou jednotkou po finanční stránce. Pokud někdo z rodiny ztratí stálé 

zaměstnání, tak nemá dostatečné hmotné zajištění a rodině většinou pomáhá stát. (Kraus, 

2008) 

1.2.2. Výchovná  

 

Rodina by měla dítě vychovávat a naučit ho základnímu sociálnímu chování. V této 

funkci je také důležité, že se děti učí od sebe navzájem, také se učí komunikovat se starší 

generací apod. V této funkci se může stát, že rodina svojí úlohu dítě vychovávat, přenechá na 

škole. To je dáno různými styly výchovy. (Kraus, 2008) 

1.2.3. Ochranná  

 

Rodina by měla dítě zajistit základní životní návyky, a to například hygienické, 

zdravotní, snažit se své dítě chránit od špatných vlivů. (Kraus, 2008) 

1.2.4. Emocionální  

 

Rodina by dítěti měla dát citové zázemí a lásku. Tato funkce je hodně důležitá, nemá 

zastoupení od institucí. Žádná instituce nedokáže vytvořit stejné prostředí jako domov. V naší 

zemi přibývá rodin, které neplní tuto funkci a vyskytuje se hodně dětí citově deprivovaných a 

psychicky týraných nebo zneužívaných. (Kraus, 2008) 

 

1.2.5. Relaxační  
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Rodina by měla naučit dítě, jak se tráví optimálně volný čas. Také by měla ukázat, jak 

volný čas tráví celá rodina a dospělí zvlášť.  

Rodinu tvoří dva a více členů to se nazývá rodinou nukleární.  Dalším typem je rodina, 

kde se nacházejí rodiče, prarodiče a ta se nazývá širší rodinou. Nutné je, aby každá rodina 

plnila své funkce. (Kraus, 2008) 

 

1.3 Dělení rodiny dle funkčnosti  

 

Dále se rodina dělí na „funkční, dysfunkční a afunkční“ (Kraus, 2008, st. 80)  

1.3.1 Funkční  

 

Funkční rodina je taková rodina, která plní dobře všechny své funkce. Tato rodina 

nepotřebuje v žádných z výše uvedených funkcí pomoc zvenčí. Se vším se dokáže vypořádat 

sama. (Kraus, 2008) 

1.3.2.  Dysfunkční 

 

Dysfunkční rodina je rodina, která má v nějaké funkci problém, ale není ohrožen 

celkový její chod. Stát se těmto rodinám snaží pomoci a s touto pomocí se rodina snaží dále 

dítě vychovávat sama. (Kraus, 2008) 

1.3.3.  Afunkční 

 

Afunkční rodina je taková rodina, která neplní svoji funkci. V této rodině je dítě 

ohroženo a může se stát, že je z této rodiny odebráno. Pak se hledá náhradní rodina, která 

bude plnit všechny své funkce optimálně. (Kraus, 2008) 

 

1.4 Dělení rodiny podle výchovných stylů 
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Eva Lábusová uvádí dělení rodin podle výchovných stylů, které při výchově dítěte 

používá: 
1
„ Demokratickou výchovu, autoritářskou výchovu, shovívavou výchovu, 

zanedbávající výchovu.“  

Podle  Heluse se dělí rodina na tři výchovné styly, a to na: „Autoritářský styl, 

Povolující styl, Styl opřený o autoritu.“  (Helus, 2007, st. 169) 

1.4.1 Demokratická 

Demokratická výchova je optimální styl výchovy pro dítě. Rodina aplikuje pevné 

vedení, komunikuje s dítětem, její členové si pomáhají si navzájem, přesto má pevný řád. Dítě 

se například může rozhodnout, co by chtělo dělat o víkendu, jak chce zařídit pokojíček,  

1.4.2 Autoritářská 

Autoritářská výchova je založená na zákazech a příkazech směrem k dítěti. Není 

připuštěna žádná diskuze mezi dětmi a rodiči. Potom se často stává, že mezi rodiči a dětmi 

spíše není optimální citový vztah. Rodiče dítě často negativně hodnotí, vše co dítě udělá, je 

většinou špatně a je za to potrestáno.  

1.4.3 Shovívavá 

Shovívavá výchova je taková výchova, kdy na dítě nejsou kladeny žádné nároky. 

Rodiče jsou na svém dítěti citově závislí, dítěti nejsou dány žádné hranice ani ve chvíli, kdy je 

potřeba hranice stanovit. Dítě si dělá, co chce a co uzná za vhodné, rodiče ho nepotrestají a 

vše mu vždy dovolí. 

1.4.4 Zanedbávající 

Zanedbávající výchova je taková výchova, kdy se rodiče o své děti nestarají, nemají o ně 

ani o jejich rozvoj žádný zájem. K výchově mají pasivní přístup. Vztah mezi rodiči a dětmi je 

bez citových projevů, dokonce se může stát, že se rodiče svého dítěte úplně zřeknou. 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.evalabusova.cz/clanky/nevhodne_formy.php 
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2. NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE 

 

2.1 Základní definice náhradní rodinné péče 

 

Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat 

ve své biologické rodině. Stará se o ně stát, který umožňuje ústavní péči nebo přidělení dětí 

do náhradních rodin.
2
 

 

2.2 Adopce (osvojení) 

 

„Při osvojení přijímají manželé čí jednotlivci opuštěné dítě za vlastní a mají k němu 

stejná práva i povinnosti, jako by byli jeho rodiči.“  (Matějček, 1999 st. 33) 

Adopci po stránce legislativní zajišťuje občanský zákoník č.89/2012 § 794 

„Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.“ 
3 

Při osvojení vzniká stejný vztah jako mezi biologickými rodiči a dítětem, jde o vztah 

příbuzenský.  Rodiče přijímají své adoptované dítě za vlastní a starají se o něj. O adopci musí 

rozhodnout soud.  

Zezulová osvojení definuje ve své publikaci takto „dítě v osvojení se stává dítětem 

nových rodičů se vším všudy, tedy alespoň před zákonem. Proto o adopci usilují především 

bezdětné páry, které touží naplnit svojí rodičovskou roli.“ (Zezulová, 2012, st. 17) 

Existují dva druhy adopce „ zrušitelná a nezrušitelná adopce“ (Matějček, 1999 st. 33) 

2.2.1 Zrušitelná adopce 

Zrušitelná adopce je, když práva a povinnosti rodičů přejímají osvojitelé. Dítěti 

v tomto případě nadále zůstávají v rodném listě uvedeny údaje biologických rodičů. Tento typ 

osvojení je podmínkou v případě přijetí mladšího dítěte do jednoho roku. Nezrušitelné 

osvojení může být pouze u dítěte staršího jednoho roku. (Matějček, 1999) 

2.2.2 Nezrušitelná adopce 

                                                           
2
 http://www.adopce.com/informace/zakladni-pojmy/ 

3
 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2 
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V zákoně o sociálně právní ochraně dětí - ve znění 359/1999 Sb. je uvedeno, že 

osvojitelé budou zapsaní do rodného listu dítěte. Toto osvojení nejde zrušit. Adoptivní dítě si 

mohou osvojit manželé nebo jednotlivci, o tom rozhoduje soud. „Osvojení jedincem je podle 

zákona možné v případě, že je předpoklad, že toto osvojení bude plnit svoje společenské 

poslání.“(Matějček, 1999 st. 33)  

 

Domnívám se, že adopce je pro dítě to nejlepší co ho může potkat, když se ho zřeknou 

jeho biologičtí rodiče. Myslím si, že pokud se adoptuje malé dítě, tak by bylo dobré mu to říct 

hned, jakmile začne chápat souvislosti. Nyní je to dáno i zákonem a vyhláškou to dítěti říct. 

V pozdějším věku to může byt pro něj těžké, může se to dozvědět nevhodným způsobem. 

Může to brát jako zradu a postavit se k tomu negativně, nebo se z toho vyvine záškoláctví, 

šikana, problémy v chování, které tu dosud nebyly. Lepší varianta je, že se samo se vším 

vyrovná a nejsou žádné problémy.   

 

2.3 Pěstounská péče 

 

S touto formou péče se setkáváme za situace, kdy stát kontroluje náhradní rodinnou 

výchovu. Cílem kontroly je to, zda náhradní rodiče plní povinnosti, které jim stát určuje. 

Kontroluje zejména to, zda dítě je dostatečně hmotně zabezpečené a zda finanční prostředky, 

které jsou pro něj určeně, jsou využité. (Matějček, 1999) 

Zezulová pěstounskou péči definuje: „pěstounská péče je tedy jakousi formou smlouvy 

mezi státem, který převzal dohled nad výchovou dítěte, a rodinou, jenž toto dítě do výchovy 

přijímá.“ (Zezulová, 2012, st. 16)  

Pěstounskou péči po stránce legislativní zajištuje občanský zákoník č. 89/2012 § 958 

„Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do 

osobní péče pěstounovi. Pěstounská péče má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově. 

Soud může svěřit dítě do pěstounské péče i na přechodnou dobu. Podrobnosti stanový jiný 

zákon.“ 
4
 

  Dítě je přiděleno pěstounům do náhradního rodinného prostředí. Pěstouny mohou být 

manželé nebo jednotlivci. Ti rozhodují o běžných záležitostech týkajících se dítěte. 

                                                           
4
 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2 
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Mimořádné záležitosti musí odsouhlasit biologičtí rodiče. Rodiče rozhodují například o studiu 

budoucího povolání dítěte, o cestování dítěte do cizích zemí, apod. Pěstoun není zákonným 

zástupcem. Dítě v této formě náhradní rodinné péče má možnost vyjadřovat se k záležitostem, 

které se ho týkají, avšak pouze v případě, že je toho schopno. Pěstounská péče má dvě formy: 

individuální a skupinovou. (Matějček, 1999) 

2.3.1 Individuální forma 

Používá se při zařazení dítěte do běžného rodinného prostředí. Dítě si berou pěstouni 

do svého domova. (Matějček, 1999) 

2.3.2 Skupinová forma 

  Týká se zejména zvláštních institucí určených pro plnění pěstounské péče. Jedná se 

většinou o domovy, kde bývá umístěn větší počet dětí. Mezi ně patří např. SOS dětské 

vesničky, pěstouni (skupinová pěstounská péče) i Fond ohrožených dětí zařízení Klokánek.  

Cílem pěstounské péče je nahradit rodinné prostředí v následujících případech: 

a) děti z nějakých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině  

b) rodina, ve které se děti nachází, ohrožuje nebo narušuje jejich vývoj 

c) děti nemůžou být z různých příčin předány do náhradních rodin (Matějček, 1999) 

Dítěti v pěstounské péči náleží od státu tyto sociální dávky: 
5
 

a) odměna pěstouna  

b) příspěvek na úhradu potřeb dítěte  

c) příspěvek při převzetí dítěte  

d) příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

e) příspěvek při ukončení pěstounské péče 

Vyplácení výše jmenovaných dávek je prováděno jednorázově (při převzetí dítěte do 

péče, při ukončení péče a při jednorázovém zakoupení motorového vozidla), nebo se vyplácí 

k předem určenému datu a to většinou jednou měsíčně. Jedná se o příspěvek na úhradu potřeb 

dítěte a odměnu pro pěstouna.  

                                                           
5
 http://www.mpsv.cz/cs/14501 
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Dítě se svěřuje do pěstounské péče při krátkodobém řešení jeho určitých životních 

situací. Například kdy ani jeden z biologických rodičů se není schopen postarat o potřeby 

dítěte a zajistit jeho výchovu. (Matějček, 1999) 

Podle vedených statistik je zjištěno, že přibližně 80% dětí, které vyrůstaly 

v pěstounské péči, zůstávají u svých pěstounů až do doby zletilosti. Domnívám se, že je to 

tím, že jsou na ně citově vázané. Kladem tohoto stavu je, že náhradní pěstounská rodina 

optimálně funguje a dítě je lépe připraveno do života. Pozitivní stránkou také je, že dítě má 

stále možnost kontaktu se svými biologickými rodiči, pokud si to přeje. V některých 

případech se stává, že biologičtí rodiče svým chováním narušují průběh náhradní rodinné 

péče, vynucují si stále vztah k dítěti, což ale nepůsobí pozitivně zejména na psychiku dítěte. 

Negativem se může stát, pokud se dítě dostane do nevhodné pěstounské rodiny, či že 

pěstounská rodina není schopna plnit státem určené podmínky. Na děti v takových případech 

například působí psychické či fyzické násilí, často je dětí chování agresivní a nezvladatelné. 

Stát se samozřejmě těmto negativním situacím snaží vyhnout, proto děti svěřené do 

pěstounské péče občas kontroluje kurátor. 

 

2.4 Pěstounská péče na přechodnou dobu  

 

Zajišťuje ji zákon číslo 359/1999 Sb. Úmluva o právech dítěte. Podle tohoto zákona se 

Česká republika zavazuje, že dětem, které nemají rodiče, nebo jejich rodiče neplní z různých 

důvodů své povinnosti, nebo tyto děti nemají ve svém okolí jinou osobu blízkou (prarodiče, 

tetu), která by byla schopná a ochotná o dítě pečovat, musí zajistit v první řadě adekvátní 

náhradní rodinné prostředí. Až pokud tato snaha selže, přichází v úvahu péče ústavní. Přijetím 

novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí se rozšířila možnost umístění dítěte do 

pěstounské péče na přechodnou dobu. Dítě u pěstounů na přechodnou dobu může být nejdéle 

na dobu jednoho roku. (Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.,) 

2.5 Hostitelská péče  

 

Hostitelská péče přímo uzákoněna není, ale běžně se používá podle zákona 359/1999 

Sb. O sociálně-právní ochraně dětí. Označuje se termínem pobyt dítěte z ústavu u jiných osob 

něž rodičů, v případě, že se dítě nemůže dát do osvojitelské ani pěstounské péče. Děje se tak 
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v situacích, kdy se nenajdou vhodní náhradní rodiče. Můžeme se setkat i s tím, že dítě 

dobrovolně odmítne navrhnuté pěstouny. (Gabriel, Novák, 2008) 

Jedná se o formu, kdy je dítě umístěné v ústavní péči a vedení ústavu umožní dětem 

krátkodobé pobyty u hostitelů. Pro postupné zařazení dítěte do náhradní rodiny se používá 

postup, kdy se dítě pomalu začleňuje do nové rodiny. Využívá se možnosti, kdy si dítě zvyká 

na novou rodinu nejprve o víkendech, svátcích a pak i o prázdninách. Praxí je, že někteří 

dobrovolní zájemci využívají to, že se věnují dítěti ve volných dnech. Ředitel instituce, která 

má dítě v péči, rozhoduje a volí optimální řešení jak nejlépe dítě zapojit do hostitelské 

domácnosti. Postupuje podle zákona 64/2014 Sb., který stanovuje, že své návrhy musí 

konzultovat s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností 

(dále jen OSPOD). Sociální pracovnice pak buď potvrdí, nebo zamítne, zda navrhované 

umístění je správné nebo ne.  (Gabriel, Novák, 2008) 

Já si osobně myslím, že je pro dítě pozitivní, když se občas dostane do prostředí 

normálně fungující rodiny a naučí se praktickým věcem běžného života. Začleněním do 

jiného, než ústavního kolektivu se naučí lépe jednat s ostatními lidmi, kteří nejsou jen jeho 

vrstevníky. Myslím si, že pro vývoj dítěte je to dobré, protože takto nabyté zkušenosti 

v dospělosti využije při založení vlastní rodiny. Může se naučit i zodpovědnosti. 

Na druhou stranu vnímám jako velmi negativní, že se na navštěvovanou rodinu může 

citově upnout a nebude se chtít vracet do ústavní péče. Záporem je také možnost, že si dítě 

hostitelská osoba přestane brát na volné dny a dítě se s tím to stavem bude špatně psychicky 

vyrovnávat.  Může se také stát, že dítě nebude souhlasit s lidmi, kteří mu nabídnou přechodné 

zázemí a bude raději volit možnost, vrátit se zpět do ústavní péče. Myslím si, že by se měl 

také hodně brát zřetel na požadovaný psychický stav dítěte a jeho požadující stav.  

 

2.6 Poručenství   

 

Poručenství znamená, že dítě je na základě soudního rozhodnutí svěřeno poručníkovi. 

K této formě náhradní péče se přistupuje zejména, když například dětem zemřou rodiče, nebo 

jsou zbaveni svéprávnosti. Poručník je vždy pod kontrolou soudu. Má povinnost žádat soud o 

souhlas v některých záležitostech. Jedná se zejména o záležitosti týkající se například: 

lékařských úkonů, změny příjmení, změny státního občanství, schválení volby povolání apod.  
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Poručenství může zrušit pouze soud. Setkáváme se se dvěma formami plnění této péče. 

(Gabriel, Novák, 2008) 

Poručenství po stránce legislativní zajištuje občanský zákoník č.89/2012 § 928 „Není-

li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném 

rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka. Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a 

práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost. S ohledem na osobu poručníka nebo 

poměry dítěte, jakož i s ohledem na to, z jakého důvodu rodiče nemají všechny povinnosti a 

práva, může být výjimečně okruh povinností a práv poručníka vymezen jinak.“ 
6
 

a) Poručník o dítě osobně pečuje, je hmotně podporován státem. 

b) Poručník se stává pouze zákonným zástupcem dítěte.  

 

2.7 Základní principy posuzování kvalit budoucích náhradních rodičů     

 

Budoucí rodiče jsou povinni projít kurzem, kde sociální pracovnice a další instituce 

postupně zjišťují, zda jsou či nejsou vhodní žadatelé. Kurz má dvě části: individuální a 

skupinovou. Jedná se o preventivní opatření proti možnému selhání náhradních rodičů. Tento 

přípravný kurz má více částí a je rozdělen následovně: (Vágnerová, a kol. 2012) 

1) Vstupní osobní schůzka s žadateli  

Kurz vede sociální pracovnice, která dává budoucím rodičům otázky, aby zjistila, 

do jakého prostředí se dítě dostane, zda mají dostatek zkušenosti s výchovou 

dítěte, apod. Cílem je zjistit, zda dítě bude svěřeno do plně funkční rodiny. Získané 

informace vedou k sestavení individuálního plánu přípravy pro budoucí rodiče. 

2)  Skupinová část přípravy 

V této části se rodiny seznámí s tím, jak bude kurz probíhat. Dozví se, o 

možnostech náhradní péče. Velmi důležité je i seznámení s právy a povinnostmi 

týkající se výchovy dítěte, je zde kladen důraz i na to, aby se přihlíželo na 

psychickou a zdravotní stránku dítěte. Sociální pracovnice poradí žadatelům, jak 

sdělit dítěti, že nejsou pravými rodiči. 

3) Sestavení individuálního plánu 

                                                           
6
 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2 
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Součástí je teoretická i praktická část. Program je například směřován na zapojení 

dítěte do budoucí rodiny a možné reakce okolí na nového člena rodiny. Pokud 

bude adoptované dítě postižené, musí rodiče tento fakt přijmout a přizpůsobit chod 

domácnosti.  

Během kurzu rodiče pokouší odpovídat na otázky, převážně stejného charakteru jaké 

uvádí například Matějček a Kolouchová ve své publikaci.  

 „ Mám dost fyzických a duševních sil, abych dítě vychovala?  

 Jsem tolerantní a otevřená vůči druhým?  

 Zajistím dítě finančně?  

 Co se mi v životě podařilo, co jsem dokázal/a?  

 Co se mi povedlo, co mi schází?  

 Jaké bylo moje dětství?  

 Jaké je moje manželství?  

 Jsem ochoten/ochotna se vzdát svého pohodlí?  

 Jsem opravdu schopen/schopna se věnovat plně dítěti?  

 Jsem ochoten/ochotna se přizpůsobit?  

 Věřím, že přesvědčím okolí, že toto rozhodnutí je správné?  

 Nebude pro mě dítě překážkou v profesní dráze?  

 Dovedu si představit, co obnáší výchova dítěte?  

 Dovedu si konkrétně představit, co obnáší výchova dítěte?  

 Dovedu si konkrétně představit, jaké by dítě mělo být?  

 Dovedu posoudit, jaké dítě bych nedokázala vychovat?  

 Mohu upřímně říct, čím mohu být dítěti prospěšná?“  

 

(Matějček, Kolouchová a kol., 2002, st. 22)  

 

Závěrem celého kurzu je vyhodnocení získaných výsledků sociální pracovnicí 

s pomocí psychologů a zvládnutí a pochopení nabízených možností a situaci ze strany rodiny.  

Sociální pracovník zhodnotí, zda rodiče budou vhodnými kandidáty na osvojení dítěte. 

(Vágnerová, a kol. 2012) 

Kurz je pro budoucí rodiče velice důležitý v tom, že sami mohou zvážit, zda se cítí být 

rodiči adoptovaného dítěte. Seznámí se s možnostmi, které je mohou potkat, připraví je na 

vstup dítěte do jejich domácnosti. Může se ovšem stát, že některé otázky nemusí být zrovna 

budoucím náhradním rodičům příjemné. (Vágnerová, a kol. 2012) 
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3. ÚSTAVNÍ PÉČE 

 

3.1 Základní definice ústavní péče  

 

Ústavní péče je péče, která se využívá v případech, kdy se o dítě nemohou starat jeho 

biologičtí rodiče, neboť vážně narušují nebo ohrožují jeho výchovu. Rozhoduje o ní soud. Je 

financována státem (státní instituce), nebo ze sponzorských darů jednotlivců, případně ze 

sponzorských darů neziskových organizací. (Matějček, 1999, zákon o výkonu ústavní 

výchovy 109/2002 Sb.) 

 

3.2 Státní instituce zajišťující náhradní péči 

 

3.2.1 Kojenecký ústav a dětský domov pro děti do tří let věku  

 

Tyto dvě instituce pečují o děti od narození do 3 let. Pečují o všestranný rozvoj dítěte, 

poskytují mu hygienu, jídlo, snaží se dítěti, poskytnou citový vztah. (zákon o výkonu ústavní 

výchovy 109/2002 Sb.) 

 

3.2.2 Dětský domov  

 

Do dětského domova jsou umisťovány děti ve věku od 3 do 18 let. Pokud se soustavně 

připravují na své budoucí povolání, mohou zde zůstat až do svých 26 let. Setkáváme se 

s případem, že sem jsou umísťovány i matky, které nedovršily plnoletosti, společně s jejich 

potomky. Děti umístěné v dětském domově se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí 

dětského domova. Děti v tomto zařízení by většinou neměly mít závažné problémy 

s chováním. (zákon o výkonu ústavní výchovy 109/2002 Sb.) 

 

3.2.3 Diagnostický ústav  

 

   Diagnostický ústav je školské zařízení, do kterého jsou děti odkázány za účelem jejich 

komplexního diagnostického vyšetření. Posouzení děti, které sem přijdou, musí projít 
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kompletním diagnostickým vyšetřením. Ve většině případů se jedná o děti, které mají 

výchovné problémy. Na základě komplexního diagnostického vyšetření se rozhodne, do 

kterého sociálního zařízení bude dítě posláno. Pobyt v tomto ústavu trvá většinou 8 týdnů. 

(zákon o výkonu ústavní výchovy 109/2002 Sb.) 

Možnostmi pro umístění dítěte jsou:  

a) dětské domovy 

b) dětské domovy se školou 

c) výchovné ústavy 

Dále se diagnostické ústavy člení podle pohlaví a věku dítěte. Nevýhodou je, že 

sourozenci nestejného věku a pohlaví nemohou být spolu a jsou od sebe odděleni. (zákon o 

výkonu ústavní výchovy 109/2002 Sb.) 

 

3.2.4 Dětský domov se školou 

 

Do tohoto zařízení se umisťují děti od 6 let až do ukončení povinné školní docházky. 

Jsou sem zařazeny děti, které mají závažné výkyvy v chování. Součástí tohoto ústavu je škola, 

kterou děti pravidelně navštěvují. Tyto děti vůbec neopouštějí ústav, vycházky mají jen 

s doprovodem. (zákon o výkonu ústavní výchovy 109/2002 Sb.) 

 

3.2.5 Výchovný ústav 

 

Do výchovného ústavu se umisťují děti starší 15 let, které mají závažné poruchy v 

chování. Těmto dětem byla nařízena ochranná nebo ústavní výchova. Ve výjimečných 

případech sem jsou přiděleny děti starší 12 let, které jsou nezvladatelné a jejich jednání 

například ohrožuje své okolí. (zákon o výkonu ústavní výchovy 109/2002 Sb.) 
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3.2.6 Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Do domova pro osoby se zdravotním postižením jsou zařazovány děti ze zvlášť 

závažným zdravotním handicapem a ty, které potřebují individuální péči.( zákon č. 108/2006 

o sociálních službách) 

 

3.3 Nestátní neziskové organizace zajišťující náhradní péči 

 

Neziskové organizace charakterizujeme jako organizace, které jsou svojí činností 

prospěšné veřejnosti. Nejsou státem zřizované ani na něm nejsou závislé. Jedná se o skupiny, 

které mají společný cíl pomoci společnosti a nekladou si nárok na vlastní zisk.
7
 

 

3.3.1 Fond ohrožených dětí  

 

Fond ohrožených dětí (dále jen FOD) je jednou z největších neziskových organizací na 

ochranu dětí u nás. Založen byl v roce 1990. V této době nebyli lidé, kteří stáli při jejím 

vzniku, spokojeni s tehdejší legislativou týkající se ochrany dětí, které ji potřebují. Spojilo se 

zde více občanů z různých profesí, zejména to byli právníci, lékaři, sociální pracovníci, 

pěstouni, adoptivní rodiče a náhradní rodiče. Činnost této organizace spadá pod Ministerstvo 

práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a pod Magistrát hlavního města Prahy (dále jen 

MHMP), také ostatní krajské úřady v jiných městech. Zajišťuje také  sociálně-právní ochranu 

dětí a jedná jejich jménem při úředních jednáních.  

Fond ohrožených dětí zajišťuje dětem, které potřebují pomoc, dlouhodobější řešení 

jejich problémů, toto zařízení je zařízení krátkodobé péče. Většinou zde naleznou zázemí 

mladé matky s dětmi. Jedná se zejména o případy, kde je buďto na nich, nebo na jejich dětech 

pácháno fyzické nebo psychické násilí. 

  Další možností pro přijetí do tohoto zařízení je, že FOD osloví svěřenec dětského 

domova, který dovršil osmnácti let a nemá finanční prostředky potřebné pro hrazení bydlení. 

Tato šance umožňuje dospívajícím lepší začlenění do života. Eliminuje se tak i možná 

                                                           
7
   http://www.neziskoveorganizace.cz/ 
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kriminalita, protože bez patřičného zázemí by tento mladý člověk měl daleko horší možnost 

nastoupit do světa dospělých. 
8
 

 FOD kontaktují také i rodiče, kteří přišli o bydlení, finanční nouze, nemoc, 

hospitalizace v nemocnici a do vyřešení požádají o umístění v nápravném zařízení pro toto 

své dítě. 

 3.3.2 Zařízení fondu ohrožených dětí Klokánek 

 

 Postupem času se FOD zaměřil na pomoc potřebným dětem a vybudoval azylové 

domy pro rodiny s dětmi a vytvořil zařízení pro přechodnou péči – zařízení zvané Klokánek. 

První byl založen v Žatci v roce 2000. Jeho kapacita od té doby stále narůstá. Systém tohoto 

umístění je tzv. předběžná náhradní rodina, ve které jsou umístěny tři až čtyři děti. 

Zaměstnáni jsou zde tzv. „tety a strýcové“, kteří jsou na své povolání velmi důsledně 

proškoleni. Profesi vykonávají jak v domovech pro to určených, tak i v soukromých bytech. 

Péči o děti zajišťuje 24 hodinový provoz. Pečovatelé se střídají po týdnu. Chod těchto 

domácností je srovnatelný s běžnou rodinou. Účelem tohoto zařízení je umístění dětí na 

přechodnou dobu, maximálně půl roku. Tento čas je určen pro vyřešení životní situace, do 

které se děti dostaly. 

Zařízení Klokánek spadá pod MPSV. V současné době pomohl více jak 3 000 dětem. 

Děti umístěné v tomto zařízení jsou sem dány na základě soudního nařízení, nebo na základě 

upozornění další osoby (například někdo oznámí, že se domnívá, že je dítě nějakou formou 

týráno či zneužíváno), dále se tak děje pokud rodiče nemohou dítě zabezpečit hmotně či 

finančně, popřípadě řeší bytové problémy, nebo z důvodů závažné nemoci otce a matky. 

Klokánek spolupracuje i s terénními pracovníky. Na základě jejich doporučení sem mohou 

být děti také umístěny.   

Klokánek nejen děti zabezpečí po stránce ubytování, ale zajišťuje jim také lékařskou 

péči, školní docházku a jedná jejich jménem při řešení jejich dalšího pobytu. Spolupracuje i s 

psychology.  S jedním z principů tohoto zařízení je, že dětem umožňuje přijetí sourozenců, 

tím se předchází jejich traumatizace z rozdělení. Statistika uvádí, že převážně 60% dětí se 

vrací do své původní rodiny, 30% je umístěno do náhradní rodinné péče a 10% je zařazeno do 

                                                           
8
   http://www.neziskoveorganizace.cz/ 
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ústavního zařízení. Klokánek je podporován jak veřejností, tak i ze sponzorských darů z části 

státem.
9
 

3.3.3 SOS dětské vesničky 

 

Základní myšlenka pro založení SOS dětských vesniček vznikla v období 2. světové 

války, a to jako následek tíživé situace pro děti, které přišly o své rodiče. Nejprve vznikla tato 

organizace v Rakousku na popud Hermanna Gmeinera. Ten přijel v roce 1967 do tehdejšího 

Československa představit koncept vesniček na základě pozvání Československé pediatrické 

společnosti. Roku 1969 byla založena první organizace v Karlových Varech v Dubí. 

První umístění dětí do SOS dětské vesničky v Čechách proběhlo v roce 1970. 

V tomtéž roce byl položen základní kámen SOS dětské vesničky v Chvalčově. O rok později 

byla zahájena výstavba tohoto zařízení s tím, že první děti zde byly umístěny v roce 1973. V 

roce 1972 začala organizace stavět další SOS vesničku v Brně. Časem byly SOS vesničky 

převedeny pod stát a byly jím dotovány. Z historie se dovídáme, že prošly několika složitými 

fázemi, které směřovaly k ukončení jejich činnosti, která byla v roce 1976 prakticky 

pozastavena. K obnovení činnosti došlo až v osudovém roce 1989, kdy SOS vesničky začaly 

fungovat jako klasické neziskové organizace, bez dotací ze státních příspěvků.  

Financování SOS vesniček je velmi problematické. Musí se potýkat neustále 

s problémem hledání nových sponzorských partnerů. Jedním z jejich kladů je, že dobře 

informují veřejnost o své působnosti a tím si stále drží pozitivní povědomí ve společnosti. 

S tím samozřejmě souvisí sponzorování z peněžních či hmotných darů od dárců. Ty tvoří 

zejména velké firmy ale i fyzické osoby. Díky sponzorským darům mohou plnit svoji původní 

funkci, tj. starat se o děti, které pomoc potřebuji. Hlavními středisky jsou i nadále Chvalčov, 

Brno a Karlovy Vary. Pod SOS vesničky patří i další pomocné zařízení jako jsou například: 

SOS Přístav, SOS Maják, SOS Kormidlo, SOS Sluníčko, SOS Kajuta, SOS Kompas, SOS 

Kotva.
10

 

SOS vesničky jsou jednou z organizací, která se stará o děti odebrané od svých 

biologických rodičů, řeší krizové situace v potřebných rodinách a zajišťuje pro ně adekvátní 

řešení jejich životní situace. Snaží se spolupracovat s ostatními i mezinárodními organizacemi 

podporující projekt na podporu „Úmluvy o právech dítěte OSN (organizace spojených 

                                                           
9
 http://www.fod.cz/nase-cinnost/klokanek 

10
 http://www.sos-vesnicky.cz/o-sdruzeni/historie/ 
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národů).“ Dále se také stará o některé jedince i po dosažení jejich plnoletosti. Zabraňuje tak 

případnému selhání v sociálním zařazení do společnosti mimo organizaci. 

Systém umístění dětí do SOS vesniček spočívá v tom, že se o ně starají „maminky“, 

které prochází specializovaným školením. Tyto ženy dětem poskytují patřičné citové zázemí, 

pomáhají jim k lepšímu zařazení do funkční společnosti, rozvíjí jejich osobnost a poskytují 

jim klasickou výchovu. Dítě tak má pocit, že je obklopeno mateřskou láskou a může z něj 

vyrůst slušný a pro život připravený člověk. 
11

 

 

3.4 Srovnání státních a nestátních zařízení 

 

Část veřejnosti se domnívá, že je vhodnější pro dítě jeho zařazení do náhradní rodinné 

péče, druhá část se přiklání k názoru, že je bezpečnější umístit dítě do ústavní péče.  

Pokud srovnám sociální zařízení ústavní státní a nestátní, tak docházím k závěru, že je 

lepší začlenit dítě do zařízení nestátních. Dítě je většinou vychováváno v menším kolektivu, 

srovnatelnějším s klasickou rodinou. Tím pádem se určitě lépe uplatní v budoucím životě. 

V případě, že dítěti není dána šance normálně fungující rodiny, je tato varianta určitě mnohem 

lepší, než ústavní zařízení (dětské domovy, apod.). 

Jako zápor vidím to, že neziskové organizace nemají finanční podporu státu. Potýkají 

se neustále s problémy, zvláště finančními, které jsou na hranici „přežití“. Myslím si, že je to 

velká škoda a doufám, že se časem tato situace změní. Také ne zcela optimální způsob řízení 

těchto zařízení. Často řídící pracovníci nemají patřičné vzdělání a tím na to tyto organizace 

doplácejí.  

 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://www.sos-vesnicky.cz/o-sdruzeni/#principy/ 
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4. PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINĚ 

 

Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, ho v každém případě ovlivňuje.  Pro každé dítě je 

velmi důležité rodinné zázemí. Náhradní rodinná péče je jednou z možností, jak dítě umístit 

do fungující rodiny. Ta by mu měla pomoc při aklimatizaci v novém prostředí a při získávání 

nových životních podnětů a zkušeností.  Důležité v tomto období je brát zřetel na to, jak dítě 

reaguje na nové věci a lidi okolo sebe, tak i na jeho stávající psychický vývoj. (Vágnerová, 

2012) 

Vágnerová ve své knize uvádí, že dítě v náhradní rodině prochází několika stádii vývoje a 

to podle jeho věkové kategorie. Tyto kategorie rozdělil Langmeier na:  

a) batolecí věk, který trvá od dvou do tří let  

b) předškolní věk trvá od tří do šesti až sedmi let 

c) školní věk trvá zpravidla od šesti nebo sedmi let (podle nástupu do školy), trvá až do 

jedenácti nebo dvanácti let.  

d) období dospívání se dělí na dvě části na tzv. období pubescence a adolescence. 

(Langmeier, Krejčířová, 2006)  

PUBESCENCE - je vývojové stádium, které se týká dítěte ve věku od jedenácti do patnácti 

let, a) dělí se na fázi prepuberty. Je to fáze ve, které se vyvíjejí pohlavní organy.   

b) vlastní fáze puberty. Tato fáze nastupuje po předchozí fázi a trvá až do reprodukčního 

věku. 

ADOLESCENCE - je vývojové stádium, které se týká mladého jedince od patnácti – dvaceti 

dvou let. (Langmeier, Krejčířová, 2006) 

 

4.1. Batolecí věk  

 

Psychický vývoj v náhradní rodině, týkající se počáteční vývojové etapy života dítěte, 

tj. batolecího věku, se odvíjí podle toho, v jaké rodině dítě vyrůstá a jak jej rodina ovlivňuje 

při výchově. V tomto věku se nejlépe přizpůsobuje novému prostředí. Může se stát, že se dítě, 

které do té doby nemělo odpovídající citové podmínky, se na své náhradní rodiče více upne. 

V horším případě se může jednat o děti, které vyrůstaly v nepříznivých podmínkách, 
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například byly týrané či zneužívané nebo hmotně či citově nezaopatřené. Někdy se v praxi 

setkáváme s psychickými potížemi, kdy si děti v důsledné citové deprivaci začnou schovávat 

jídlo, přejídají se a někteří se i sebepoškozují. Stává se, že se jim začíná stýskat po osobě, 

která se o ně starala do doby, než byly předány do náhradní péče. Zaznamenány byly i různé 

druhy zlozvyků, jako je například cucání palce atd. Stává se, že tito jedinci špatně reagují i na 

osoby, které neznají. Souvisí to s tím, že tyto děti jsou vývojově opožděny, což se týká i 

postupného odpoutávání se z vazby na matku. U těchto dětí bývá velmi často pozorován 

nesprávný vývoj řeči. Náhradní rodiče nemusí vždy vnímat toto opoždění duševního vývoje 

dítěte. Také se mohou potýkat s nepřiměřeným chováním. Děti se často chovají zvýšeně 

afektivně, volí výbuchy vzteku, kopou, křičení, kousání nebo se sebepoškozují. Mohou se 

projevit také abstinenční příznaky, a to zejména u dětí, jejichž matky byly narkomanky nebo 

alkoholičky. Důsledkem toho může být trvalé psychické či fyzické postižení dítěte. Osvojitelé 

a pěstouni proto musí k takovýmto svěřencům zvolit individuální, a trpělivý přístup. Ideální 

by bylo, s ohledem na jejich budoucí roli rodičů, aby předem znali dokonale zdravotní a 

duševní stránku dítěte. Zamezilo by se tak jejich možnému sebeobviňování z nezvládnutí 

výchovy. Platí zde pravidlo, že čím dříve je odhalen případný problém, tím je větší šance na 

nápravu, zejména pokud se dítěti může ještě nějak pomoci. (Archerová, 2001) 

Vliv zanedbávání na dítě je ryze individuální, v některých případech se s tím děti 

vyrovnávají rychleji v některých ne. (Vágnerová, 2012) 

 

4.2 Předškolní věk  

 

Další vývojová etapa v psychickém vývoji dítěte zahrnuje předškolní věk, tj. věk od tří 

do šesti či sedmi let. Od těchto dětí se očekává, že se vlivem jejich rozvoje, lépe přizpůsobí 

chodu domácnosti, ve kterých se ocitnou. Nevhodné chování těchto dětí se usměrňuje snáze 

než u starších věkových kategorií, avšak záleží samozřejmě na individuálních osobnostních 

vlastnostech jednotlivých dětí. Také u dětí předškolního věku se mohou objevit různé druhy 

problémů, většinou se projeví teprve po umístění do náhradní rodiny. Záleží na okolnostech 

konkrétnímu případu, někdy je problém patrný na první pohled, někdy může být objeven až 

na základě srovnání s ostatními vrstevníky. (Vágnerová, 2012) 
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Na děti negativně působí, pokud jsou do náhradních rodin umísťovány opakovaně, 

pokud vícekrát mění své nové rodiče. Zároveň se i u těchto dětí může projevovat vliv 

minulosti, tj. prostředí, ve kterém vyrůstaly, či negativní vlivy, kterými působila biologická 

matka na plod v těhotenství. (Vágnerová, 2012) 

 

Často se setkáváme s tím, že děti mají problematickou emocionalitu. Stává se, že jsou 

plačtivé či bojácné, úzkostné. Závisí to na jejich předchozích životních zkušenostech, ty 

mohou vést k různým druhům fobií. Nejčastěji se u dětí projevuje strach ze zvuků, ze tmy, 

z výtahů, ze sprchy, z cizího prostředí. Trpí nočními děsy, špatně usínají nebo nechtějí zůstat 

samy v posteli apod. Problematické může být i to, že dítě se nesnadno zařazuje do kolektivu 

lidí, které nezná. Negativně může dítě reagovat i na okolí, se kterým komunikují jeho 

náhradní rodiče, např. prarodiče, další příbuzní apod. K těmto dětem by se proto mělo 

přistupovat s daleko větším pochopením. Děti by se měly vyhýbat stresovým situacím, 

náhradní rodiče by jim měli zajistit patřičné citové zázemí, aby byla podpořena jejich důvěra a 

schopnost znovunalezení jejich identity a zvýšení sebevědomí. (Vágnerová, 2012) 

 

Často bývá u dětí v této věkové kategorie diagnostikován tzv. syndrom ADHD.  Toto 

označení pochází z anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“. Jedná se o 

vývojovou poruchu dítěte s nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity a impulsivity. 

Potíže jsou chronické, ale mohou se zmírňovat dozráváním centrální nervové soustavy. Obtíže 

jsou často spojené s neschopností dodržovat pravidla společenského chování a vykonávat po 

delší dobu určitou činnost a udržet delší dobu pozornost. (Zelinková, 2003) 

Velký psychický tlak na předškolní dítě může vznikat i za situace, kdy se dítě dozví, 

že jeho rodiče nejsou jeho biologičtí rodiče. Pro náhradní rodiče bývá stresující delší 

aklimatizace dítěte v novém prostředí, nebo je přes jejich stálou a neúnavnou výchovnou 

snahu výchovně těžko zvládnutelné. Ochota a kladný přístup ke svěřenci se pomalu vytrácí, 

protože náhradní rodiče se domnívají, že čas, který dítěti poskytli na zařazení do jejich rodiny, 

byl dostačující. Dítě se ale nenaučilo vše, co rodiče považovali za důležité. (Vágnerová, 2012) 

Chování svěřeného dítěte může mít i charakter neúměrné fixace na své náhradní 

rodiče. Zejména se to týká jedinců, kterým nebyla poskytnuta patřičná citová stránka v době, 

kdy ještě nebyli umístěni do své nové rodiny. Děti touto situací mohou být ovlivněny až do 
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období dospělosti.  Zápasí pak se začleněním do společnosti a vytvořením odpovídajících 

mezilidských vazeb, které k životu, jako takovému zcela jistě patří. (Vágnerová, 2012) 

Úzkostná agrese je stav dítěte, s kterým se během svěření do náhradní rodiny můžeme 

také setkat. Většinou je vyvolána nezvládnutelnými obavami. Dítě pak hůře snáší jakékoliv 

změny. V chování se projevuje jeho agrese či vztek, aniž by k nim mělo důvod. Časté je také 

vnímání nových situací týkajících se čehokoliv.  Děti těžko snášejí změny. (Vágnerová, 2012) 

 

Statisticky prokázaný je fakt, že výchova dětí, kterým v době začlenění do nové rodiny 

byly více než tři roky, je daleko náročnější. U dítěte, které déle vyrůstalo v 

nevhodném prostředí, většinou dochází i ke zvýšenému riziku výskytů problémů v 

jeho chování. Odlišnost v chování se často projevuje už v mateřské škole.  Nutnost adaptace 

na nové prostředí může vyvolat strach, ať už ze začlenění do nového kolektivu, nebo i obavu, 

že přijde o svou náhradní matku. Projevit se zde může nedůvěra v okolí natolik, že se v něm 

nebude cítit dobře. Nejistota bude tak silná, že se nebude schopné přizpůsobit chodu této 

instituce. Může se vyskytnout odlišné chování oproti jeho adaptaci v rodině. Náhradní rodiče, 

proto mohou projít obdobím, kdy se s tím budou muset psychicky vypořádat a snažit se dítě 

podpořit aby mu usnadnili jeho adaptaci mezi své vrstevníky a respektování autority učitele. 

Pěstouni či adoptivní rodiče musí zvládnout zvýšenou agresivitu dítěte, jeho výbuchy vzteku, 

pocit neklidu, který může vyústit až v projevy hyperaktivity. Jedná se o tzv. obrannou agresi 

svěřence. Neschopnost ovládat své chování přetrvává, i když si dítě vytvořilo citový vztah 

k náhradním rodičům. (Vágnerová, 2012) 

Děti zařazené do náhradních rodin často mívají problém s podřízením se autoritě 

(rodiče, učitelka). Reagují nepřiměřeně, bývají agresivní, vynucují a prosazují si své, často 

neadekvátním chováním (odmlouvají, válejí se po zemi, útočí na rodiče, křičí, kousají apod.) 

Neuznávají trest nebo pokárání. Někdy i odmítají své náhradní rodiče, neboť se domnívají, že 

biologičtí rodiče by na ně takové požadavky neměli, idealizují si je. Nezřídka dokonce chtějí 

od svých adoptivních rodičů či pěstounů odejít. (Vágnerová, 2012) 

 

4.3 Školní věk  
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Období, kdy dítě začne navštěvovat základní školu za dohledu svých náhradních 

rodičů, je bezesporu velmi důležité. Je to doba, kdy se ukáže, zda jejich vliv na dítě byl nebo 

je úspěšný či nikoliv. Rizika negativního hodnocení v chování a učení dítěte mohou vést k 

velkému psychickému tlaku na pěstouny či osvojitele. Dostavit se u nich může i pocit, že při 

výchově nebyli příliš důslední, nebo že něco opomenuli. (Vágnerová, 2012) 

Výsledky ve škole však neovlivňuje pouze přístup a vychová náhradních rodičů.  

Nemalý vliv zde hraje i genetická dispozice dítěte a prostředí, ve kterém dítě před tím 

vyrůstalo.  Někdy se dá případným problémům zamezit ještě před nástupem do školy, když 

má rodič možnost srovnání s jinými vrstevníky. Je pak třeba aby dítě absolvovalo rozvíjející 

programy pro předškolní děti nebo nastoupeného takzvaného přípravného ročníku základní 

školy. (Vágnerová, 2012) 

Psychologické vyšetření zralosti svěřeného dítěte by také bylo více než vhodné. 

Vyšetřením se zkoumají nejen jeho fyzické dispozice a také psychický stav a sociální zralost. 

Zabrání se tak případným citovým zklamáním. Nepřipravený jedinec by nemusel unést 

nároky školy. Předejde se tak negativnímu ohodnocení, nemožnosti začlenění do daného 

kolektivu, špatnému soustředění a rezignace na školní práci. Charakteristická pro některé děti 

v náhradní péči bývá větší labilita, děti se hůře učí a bývají unavenější.  Nutný je tedy 

individuální přístup ke každému svěřenci, protože každý z nich je i jinak nadaný. (Vágnerová, 

2012) 

 Závažné po nástupu do školy může také být, když dítě v náhradní péči začne mít 

pochyby, zda ho jeho noví rodiče budou mít rádi, když přinese špatnou známku.  Nutná je zde 

bezesporu velká motivace a podpora ze strany pěstounů či osvojitelů. Spolupráce rodiny a 

školy by neměla být opomenuta ani ze strany pedagogů. Soulad mezi nimi a rodiči je základ 

pro zvládnutí tak významného socializačního kroku ve vývoji dítěte. Náhradní rodiče a učitelé 

by měli předem či v průběhu školní docházky svěřeného dítěte sestavit individuální plán, ve 

kterém bude stanoveno, jak budou obě strany k danému dítěti přistupovat. Tímto způsobem se 

dá mnohým problémům či odchylek v chování dětí předejít. (Vágnerová, 2012) 

Často se stává, že lépe se adaptují do školního kolektivu děti, které jsou zařazeny do 

náhradní rodiny, kde je větší počet „sourozenců“. Takový jedinec se musí naučit přizpůsobit 

se kolektivu, do kterého se dostane. Náhradní rodiče mu sice zajistit patřičné citové zázemí, 

ale stejně tak jednají se svými ostatními dětmi. Nedochází tak k neadekvátní vazbě pouze na 

jednoho rodiče (zpravidla matku). Podpořena je tím i větší samostatnost a rozhled daného 
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jedince. Snáze se zařazuje mezi své vrstevníky pro něj v neznámém prostředí a snáze přijímá 

autoritu (např. pedagoga). Pokud mají pěstouni či osvojitelé pouze jedno dítě, je někdy ve 

výchově méně rozvíjen faktor začleňování se do sociálních skupin. Často se pak stává, že 

takové dítě není schopno adekvátně komunikovat se svými spolužáky. Je zvyklé pouze na 

verbální komunikaci se staršími osobami. To můžeme pokládat za velký handicap oproti 

jiným vrstevníkům a svěřencům v náhradních rodinách. (Vágnerová, 2012) 

Škola dítěti může být pozitivem v tom směru, že spolužáci lépe pochopí jeho strádání. 

Stanou se tak jeho oporou a přáteli. Samozřejmě se však dítě může setkat i s opakem, kdy se 

setká například se šikanou, neboť určitým způsobem vybočuje ze standardního vnímaní 

klasické rodiny či svým chováním. (Vágnerová, 2012) 

Problémem se stává, když svěřené dítě, zařazené do školního zařízení, nezvládne i přes 

veškeré předcházející přípravy školní povinnosti. Může se setkat i s tím, že to, co znalo před 

nástupem do školy a to, co na něj působí v novém prostředí, je v nepoměru. Velkou roli zde 

také hraje čas a dítěti je třeba co nejrychleji pomoci se svou situací vyrovnat. Mohlo by dojít i 

k tomu, že dítě nezvládne stres, kterým většinou v takových případech prochází. Začne se 

podceňovat a následně může být velmi poškozena jeho psychika. (Vágnerová, 2012) 

Adaptaci dítěte na nové prostředí ovlivňuje i prostředí, ve kterém, dítě vyrůstalo před 

nástupem do péče. Může být vlivem předchozích zkušeností nezvyklé podřizovat se 

k přizpůsobovat, autoritami.  Nerespektuje příkazy, odmlouvá a dělá si, co uzná samo za 

vhodné. Pokud se setkáme s touto situací, je třeba zvolit rychle adekvátní řešení. Zvážit 

například, zda by dítěti neměla být odložena školní docházka, zda by nemělo být umístěno do 

jiné rodiny, či zvolit jinou formu náhradní rodinné péče. Vhodná je i psychologická pomoc.  

Lehčí defekty v chování mohou souviset s emočním strádáním v dětství, u dětí se 

může objevit nejistota, nedůvěra, zvýšená úzkost, strach, podrážděnost, afektivita, 

nepřiměřený strach z opuštění, zoufalství, beznaděj, vztek atd. (Vágnerová, 2012) 

Pokud vše probíhá standardním způsobem, tak se dítě v náhradní péči vyvíjí stejně, 

jako jeho ostatní vrstevníci. Rozvíjí se postupně jeho logické myšlení, zvládá jak početní 

výkony. Dále se rozvíjí jazykové dovednosti, rozšiřuje se jeho slovní zásoba. To mu 

umožňuje i správné pochopení gramatiky. Dítě zpracovává bez problémů nové zkušenosti, 

opouští svět fantazie a přechází do světa reality. Uznává nové autority (pedagogy).  Dítě 

školního věku používá takový způsob poznávání, kdy se o určitých věcech nebo situacích 
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může sám přesvědčit. Vše si samo přehodnotí a zhodnotí a na základě toho dojde k závěru, že 

to co samo prožilo, nebo vyzkoušelo „je pravda“. Domnívá se, že vše má nějakou 

jednoznačnou příčinu. Chce věcem porozumět v takových souvislostech, které jsou pro něj 

jasné a srozumitelné.         

U dětí v náhradní péči se nejčastěji setkáváme s dvěma zásadními otázkami: proč ho 

jeho praví (biologičtí) rodiče opustili a proč si ho vybrali právě tito pěstouni či osvojitelé. Na 

první otázku bývá většinou volena odpověď, že jejich „pravá maminka“ byla nemocná. Na 

druhou otázku děti nejčastěji dostávají odpověď, že si je náhradní rodiče vybrali proto, že je 

chtěli. Zde je velice nutný citlivý přístup k svěřenému dítěti při objasňování těchto pro něj 

podstatných informacích. Důležité je také vyřešit jeho vztah s vlastní a nevlastní matkou. U 

adoptovaných dětí často převládá názor, že náhradní matku mají rády, ale nejraději by si 

přály, aby jejich biologická matka byla jiná a zlepšila by se její citová vazba k nim. Často si jí 

až přespříliš idealizují. Nesprávné nebo necitlivé zodpovězení těchto otázek může vést 

k tomu, že dítě toto zjištění emočně neunese. Odborníky se doporučuje citlivě svěřenému 

dítěti vysvětlit, že nezáleží na tom, kdo dítě porodí, ale kdo ho má rád a chce se o ně s láskou 

starat. Pokud to dítě nepochopí, může mít pocit, že nevlastní rodiče jsou „cizí lidé“ a může je 

nahradit někým jiným. Proto se doporučuje, aby pěstouni či osvojitelé při takto důležitém 

hovoru, používali i příklady jiných adoptovaných dětí, kterým adopce umožnila lepší život. 

Důležitý je tedy citlivý přístup, protože dítě školního věku jistě dokáže lépe vyhodnotit 

souvislosti a okolnosti. Záleží zde tedy samozřejmě také na individualitě dítěte a jeho 

osobnosti. Vše je nutné před takto závažným rozhovorem dobře zvážit, popřípadě se poradit 

se sociálními pracovníky, psychology či terapeuty, kteří mají patřičné zkušenosti při řešení 

tak choulostivé situace. (Vágnerová, 2012) 

Náhradní rodiče jsou pro dítě důležití i toho hlediska že je vnímá jako své vzory. Dítě 

se v této době učí formovat své názory. Přebírá od náhradních rodičů model určitých 

životních rolí (mužské nebo ženské). Mohou být pro něj i ideálem. Takoví rodiče pak jsou pro 

svěřence důležití i z toho hlediska, že mu pomohou vybrat další studium o jeho budoucím 

povolání a nasměrují ho na další životní cestu. Zajišťují mu i stabilní emoční zázemí, čímž se 

rozvíjí sebevědomí a sebeúcta dítěte. (Vágnerová, 2012) 

Emoční otřes může pro dítě nastat za situace, kdy se jeho náhradní rodiče rozvedou. 

Pokud tyto děti takto přijdou o další funkční rodinu, je to pro ně velice těžké. Někdy se 

setkáme i s případy, kdy se takové dítě začne samo obviňovat z rozpadu rodinné situace. 
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Nutné je zde zvolit co nejcitlivější řešení, aby nedošlo k velkému zklamání dítěte. 

(Vágnerová, 2012) 

 

4.4 Období dospívání 

 

Jedná se o věkové období, kdy dítě zraje v dospělého člověka. Prochází mnoha 

změnami, ať už se to týká jeho tělesné či psychické stránky. Tato doba je důležitá pro dobré 

nasměrování jedince do života, ať už ze strany náhradní rodiny, nebo z hlediska působení 

školního zařízení a sociálního prostředí ve kterém se dítě pohybuje se svými vrstevníky.  Toto 

období je velmi důležité pro rozvoj budoucí osobnosti dítěte. (Vágnerová, 2012) 

V tomto období se rozvíjí myšlení a vnímání dítěte, a proto začne víc uvažovat o 

různých aspektech svého života. Začne přemýšlet o tom, jaká může být jeho budoucnost, 

jakou profesi by měl zvolit, co začít studovat, čím by se chtěl stát, čeho by chtěl v životě 

dosáhnout.  V tomto období dospívání dítěte navazuje nová přátelství, začíná mít zkušenosti 

s prvními láskami, projevuje se u něj pocit touhy osamostatnit se. Dostavit se, ale také může 

emoční nestabilita. Zde je nutné, aby náhradní rodiče věnovali svému svěřenci velkou 

pozornost. Měli by se co možná nejvíce snažit mu pomoci, ať už se to týká výběru studia či 

zaměstnání, nebo upevňování pocitu, že je pro ně důležitý a že v nich bude mít oporu i v době 

jeho dospělosti. Vyhne se tak zbytečné otázce „Co když už rodiče o mně v budoucnu nebudou 

mít zájem?“ (Vágnerová, 2012) 

Přechod dítěte z dětství do dospělosti je velkou změnou také pro náhradní rodiče. Musí 

se často vypořádat i s tím, že se jejich dítě po dosažení zletilosti rozhodne žít mimo dosavadní 

domov.  Náhradní rodiče by se proto citově odpoutat od jejich svěřence. To často může být 

emočně těžké zejména pro rodiče, kteří přistoupili k adopci z důvodů, že sami přišli o děti 

vlastní, nebo nemohli mít z různých důvodů svého potomka. Proto by se i svěřený jedinec měl 

snažit, aby u rodičů upevnil pocit, že odchodem v něm neztrácejí syna či dceru. (Vágnerová, 

2012) 

Někdy se však stane, že se u v tomto věkovém období více projeví u dospělých jejich 

negativní genetické dispozice. Propuknout zde může do té doby potlačovaná agrese, či vztek 

na náhradní rodiče. Pokud se to týká jedinců mladších osmnácti let, volí ve většině případů 

adoptivní rodiče nebo pěstouni konzultací celé situace s odborníky a snaží se najít adekvátní 
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řešení. Pokud ani tato snaha nepřinese kladný výsledek, tak ve velmi vyhrocených situacích 

(např. sociálního jednání) může být takové dítě umístěno do některé z forem ústavní péče. 

Pokud problém nastal v době, kdy svěřený jedinec dovršil již plnoletosti, může dojít zřeknutí 

se rodinné vazby z obou stran. (Vágnerová, 2012) 

 

4.5 Socializace dětí všech věkových kategorii v náhradních rodinách 

 

Výchova dětí v náhradní rodině již od jejich útlého dětství má velký vliv na jejich 

budoucí vývoj. U svěřenců v náhradních rodinách se můžou během jejich zařazení do nové 

rodiny objevit různé druhy odchylek v chování. Projevit se mohou při odebrání z nefunkčního 

prostředí, ve kterém vyrůstají, nebo se mohou až časem, někdy až v dospělosti. (Vágnerová, 

2012) 

Adaptace svěřených dětí v náhradních rodinách do různých druhů kolektivu (školního, 

zájmového), je bezesporu podstatná pro jejich další životní uplatnění. Socializaci těchto dětí 

můžeme označit jako funkční nebo dysfunkční. Druhá uvedená varianta bohužel souvisí s tím, 

že dítě žílo v nevyhovujícím prostředí před zařazením do fungující náhradní péče. To může 

vést k různým druhům odchylek v chování nebo až sociálních deviací. Okolí na tento stav 

reaguje tím, že navrhne takového jedince izolovat, potrestat, nebo požádá o přešetření jeho 

zdravotního stavu či psychického a jeho následného zařazení do nápravného zařízení. 

(Vágnerová, 2012) 

Nestandartním chování může způsobit, tzv. raná deprivace. Jedná se zde o stav, kdy 

jedinec v raném věku neměl patřičné citové zázemí a emoční vztah mezi ním a osobou, která 

se o něj měla starat. Takový člověk pak nemá vyvinutou schopnost vcítit se do myšlení a 

prožívání druhých lidí. Což samozřejmě způsobuje nesoulad s jeho sociálním prostředím. 

(Vágnerová, 2012) 

Setkat se také můžeme s tzv. nezpracovaným traumatem. Tíživá životní situace jedince 

poznamenala natolik, že se s prožitým zážitkem z dětství či mládí nedokázal vyrovnat ani do 

dospělosti. Neblahý zážitek ho mohl ovlivnit tak, že dojde ke změnám v jeho osobnosti.  

Dalšími faktory, které ovlivňují, zdárný vývoj dítěte mohou být tzv. anomické 

zkušenosti. Toto je stav, který si jedinec osvojil návyky, které považoval za správné, i když 
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takové z hlediska společenských norem správné nebyly. To pak negativně ovlivní jeho 

chování i v budoucnosti. (Vágnerová, 2012) 

Vliv zde má i to, že jedinec byl ovlivněn výchovou, určité subkultuře minoritě, což 

může ztížit jeho zařazení do větší společnosti.  

K takzvané stigmatizaci dochází, pokud se jedinec chová nepřiměřeně, jeho okolí jej 

neakceptuje a ztěžuje mu, popřípadě neumožňuje mu zařazení do kolektivu. Důvodem často 

bývá, že okolí odsuzuje jeho odlišné chování, či jednání.  (Vágnerová, 2012) 

Velice podstatné je pro děti zařazené v náhradních rodinách citové zázemí a 

vyhovující prostředí, ve kterém budou žít. Pozitivem pro vývoj takového jedince je, když 

vyrůstá v náhradní rodině, která mu zajistí optimální citovou vazbu mezi ním a jeho novými 

rodiči. Tato zkušenost kladně ovlivní jeho vývoj, pak se nebojí řešit nové věci, protože cítí 

oporu v náhradní matce a otci. Jedná se o tzv. ranou symbiotickou vazbu mezi dítětem a 

náhradními rodiči. (Vágnerová, 2012) 

Setkat se můžeme s tzv. zvnitřňováním na základě identifikace. Dítě má ve svých 

náhradních rodičích vzory, upíná se k nim a jejich názory a postoje si bere za své. Směr, který 

se nazývá kognitivní sociální učení, lze označit jako „pozorovací“. Tím, že dítě sleduje 

funkční chování v jeho okolí, ať už to jsou náhradní rodiče nebo škola, vytváří si obraz, jak se 

má ve společnosti chovat a lépe se socializuje. (Vágnerová, 2012) 

Další forma je učení zpevňováním, kdy je opakováním a na základě pozitivní zpětné vazby 

podpořen jeho vývoj k slušnému a úspěšnému jedinci. Náhradní rodiče používají k výchově 

různé druhy motivace. Odměňují, chválí a podporují to, aby dítě nebylo vystaveno stresům a 

do budoucna se dokázalo společensky optimálně se zařadit do společnosti či prosadit v životě. 
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5. MOŽNOSTI OHROŽENÍ ÚSPĚŠNOSTI  NÁHRADNÍ RODINNÉ 

PÉČE  

 

 V této části bakalářské práce budou uvedeny i možné negativní vlivy, které mohou 

ohrozit úspěšnost náhradní rodinné péče, což bude dokládáno dále i některými případovými 

studiemi.  Z ohrožujících negativních vlivů bývá u náhradních rodičů nejčastěji uveden 

syndrom vyhoření, který může vést až k agresi a syndrom CAN. 

5.1 Syndrom vyhoření  

 

Tento název pochází z anglického názvu burnout (dohoří lampa, ve které došel olej). 

Působí zde přepjaté motivace, sebepřeceňování, fantazie o všemohoucnosti a zúžení životní 

perspektivy. Syndrom vyhoření se většinou týká lidí, kteří pracují v sociálních oblastech, 

setkávají se denně s lidmi nebo se starají každý den o svěřené děti. (Schmidbauer, 2008) 

Syndrom vyhoření se dělí podle Schmidbauera na fáze: „počáteční, propuknutí, 

slábnutí výkonosti“ (Schmidbauer, 2008, str. 218-220)  

a) Počáteční fáze  

Postižená osoba pracuje téměř neustále s nadšením. Nevyužívá svého volného času, 

vzdává se relaxace, uvolnění a uklidnění. Tato osoba si připadá nepostradatelná.  

b) Fáze propuknutí 

Tato fáze začíná chronickou únavou, člověk má nechuť ke svým vlastním povinnostem a 

úkolům a nechce se starat o další osoby a děti. Pociťuje agresi vůči ostatním, ale nemyslí to 

zle.  

c)   Fáze slábnutí výkonosti  

Osoby v této fázi se dopouštějí stále více chyb a opomenutí z nepozornosti. Je jim vše 

jedno, k ničemu nemají chuť. Často jsou somatická onemocnění, chronické bolesti v kloubech 

a zádech, nespavost, zvýšená náchylnost k infekčním onemocněním apod. Postižené osoby 

mají zároveň problémy se srdcem a krevním oběhem. Tyto osoby přerušují kontakty s okolím 

a stávají se osamělí.  

d) Závěrečná fáze 
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 Lidé v této fázi své problémy skrývají a snaží se, aby nebyli nápadní. Vymýšlejí různé 

výmluvy, proč již nejsou tak výkonní. Později začínají si na všech okolo sebe vyvíjet agresi a 

v krajním případě jim jsou děti z pěstounské péče odebrány.  

 

5.1.1 Jak se chránit před vyhořením 

 

Osoba, kterou postihl syndrom vyhoření, (nebo dělá práci, ve které by jí mohl 

postihnout) musí dbát na své zdraví, naučit se zvládat zátěže a obtíže. Takto postižená osoba 

se v této léčené fázi syndromu vyhoření nezajímá o svou práci, cítí se obtěžována svými 

svěřenými dětmi. Osoba, která je postižená syndromem vyhoření, potřebuje podporu své 

rodiny a svého okolí. Návrat do běžného života podporují různé zájmové činnosti.  

Nejdůležitějším preventivním opatřením je totiž naučit se zpomalit, podívat se na svůj život 

zvenčí a na chvíli se zastavit. Tyto osoby si potřebují promluvit s odborníkem. (Schmidbauer, 

2008) 

Také je důležité, aby si pěstoun, který trpí syndromem vyhoření, stanovil krátkodobé a 

dlouhodobé cíle. Protože tím jeho život dostane nový cíl. Také je hodně důležité, aby se 

pěstoun uměl pochválit, co se mu povedlo i když se jedná o maličkosti. Je hodně důležité, aby 

si uvědomil, že úspěchy nepřijdou okamžitě. Protože práce pěstouna je dlouhodobá a každé 

svěřené dítě potřebuje jiný přístup.  

V předcházení vyhoření pomáhá plánovat si den, a uvědomit si, že ne všechny úkoly 

se musí zvládnout hned, naučit se určovat vlastní priority života. Pěstoun by měl mít dostatek 

spánku a odpočinku (aktivního i pasivního). Také si najít koníčka, u kterého vypne a 

nepřemýšlí nad problémy, nebo si číst nenáročnou knížku. Může začít sportovat, tak si krásně 

odpočine a získá novou sílu. Je dobré vrátit se ke koníčkům, kterým se věnoval před 

pěstounstvím.   

Když si pěstoun uvědomuje, že už tuto práci přestává zvládat, je důležité, aby si 

dokázal říct o pomoc u druhých. Tím také přejde za včasu syndromu vyhoření. K tomu slouží 

supervize, které může provádět se sociálním pracovníkem, nebo skupinově s ostatními 

pěstouny. Vlivem supervize má pěstoun zpětnou vazbu, co může zlepšit. (Maroon, 2012) 
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5.2 Agresivita a násilí  

 

Agresivní chování z hlediska sociální patologie je definováno jako porušení sociálních 

norem, jako chování omezující práva a narušující integritu sociálního okolí. Agresivita může 

také být projevem určité poruchy osobnosti. Násilí je někdy za agresivitu zaměňováno, jedná 

se o pojem, který se používá pro lidské jednání a chování. Z hlediska nebezpečnosti bývají 

rozlišovány různé druhy agresivity dle Fischera a Škody na „zlostnou, instrumentální a 

spontánní agresivitu“ (Fischer, Škoda, 2009, str. 47, 48) 

a) Zlostná agresivita  

Tato forma agrese se projevuje záští, nenávisti a cíleným způsobením bolesti. Toto přenáší 

agresorovi ve většině případů vnitřní uspokojení. V této formě agrese jde o impulzivní výraz 

afektu.  

b) Instrumentální agresivita   

Agresor má vždy nějaký prostředek k dosažení určitého cíle ve vztahu k oběti. Tato forma 

agrese bývá používaná i v rámci ochrany blízkých.   

c) Spontánní agresivita 

Agresor rád způsobuje bolest a přináší mu emocionální uspokojení, když někomu 

ubližuje. Příkladem této agrese může být sadismus.  

Agresivita a násilí mají různé příčiny a to např. i biologické, kdy je agresivita 

ovlivněná u mužů vysokou hladinou testosteronu. Sklony k agresivnímu násilí mohou mít 

příčinu i v poruše centrální nervové soustavy. Často se jedná o projevy syndromu ADHD. 

Dále agresivita může být ovlivněno negativním sociálním učením -  osoba nezná jiné chování, 

než agresi. Velký vliv, mají zejména u dětí, akční hry a vliv médií, kde se často projevuje 

násilí a agrese. Na agresivní chování mají vliv i psychické dispozice jedince.  (Fischer, 

Škoda, 2009) 

 

5.3 Syndrom týraného dítěte (syndrom CAN) 
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Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) znamená poškození tělesného, duševního a 

sociálního vývoje dítě. Vzniká jako důsledek negativního jednání rodičů, nebo jiné dospělé 

osoby, které je dané společnosti je hodnoceno jako nepřijatelné. Tento stav vzniká následkem 

aktivního ubližování nebo nedostatečné péče. Dítě je zanedbáváno a chybí mu důležité životní 

potřeby. Jde rovněž o poškození vzniklé týráním, zneužíváním. Různé způsoby ubližování 

vedou ke strádání (deprivaci) dítěte. Dítě je nejčastěji poškozováno rodiči, nebo dalšími členy 

rodiny. Jedná se tak o zneužití fyzické síly, psychické nadřazenosti, dospělý je rád nadřazený 

nad závislým dítětem. (Fischer, Škoda, 2009) 

Syndrom CAN se dělí dle Fischera a Škoda: „Fyzické, psychické, sexuální týrání“ 

(Fischer, Škoda, 2009, str. 146-147)  

a) Fyzické týrání 

Tímto pojmem se označují nepřiměřené fyzické tresty. Rodiče své dítě nepřiměřeně 

trestají, pohlavkují, kopají do něj. Dítě má například na sobě modřiny od úderu pěstí, je 

popálené cigaretou na různých částech těla. Rodiče dítě záměrně opařují horkou vodou, 

používají jako potrestání vytrhávání vlasů, škrcení, dušení, svazování, dítě nenechají pořádně 

vyspat a stále ho budí, nedávají mu dostatek potravy, takže může dojít až k podvýživě, 

šikanují jej.  

b) Psychické týrání 

Psychické týrání má negativní dopad na duševní vývoj a chování dítěte. Zneuživatel svého 

svěřenci často nadává, ponižuje ho a zesměšňuje před ostatními. Dospělá osoba dítětem 

opovrhuje, vyhrožuje mu, snaží se v něm vyvolávat strach. Také jej například citově vydírá a 

neustále ho srovnává s úspěšnějším a oblíbenějším sourozencem. Vyvíjí na něj nadměrný tlak 

na úspěšnost ve škole, nepřiměřeně jej zatěžuje domácími povinností a to i v době kdy je dítě 

unavené, nebo nemocné. Dítě může být psychicky týráno například i vlivem rozvodu rodičů, 

kdy dochází k urážení jednoho rodiče druhým či poštvávání dítěte proti druhému rodiči. 

Dochází také i k šikaně, kterou dítě vnímá jako velký nátlak. Někdy by bylo raději, kdyby 

bylo spíše fyzicky týráno, než aby bylo ponižováno.  

c) Sexuální zneužívání a jeho formy 
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Sexuálním zneužíváním jsou myšleny všechny formy chování se sexuálním podtextem. 

Zneuživatelem může být kdokoliv, nejčastěji však je to osoba příbuzná čí rodině známá, méně 

často pak osoba zcela neznámá a cizí.  

Formy sexuálního zneužívání dělíme dle Fischera a Škody na tři základní skupiny: 

„Zneužívání bezkontaktní, zneužívání s kontaktem, komerční zneužívání.“ (Fischer, Škoda, 

2009, str. 147)  

 Zneužíváni bezkontaktní 

Rodiče se před dítětem rádi obnažují a masturbují. Často pozorují nahé dítě pro své vlastní 

sexuální vzrušení a sexuální uspokojení. Nutí dítě sledovat pornografické filmy, časopisy a 

sledovat dospělé při souloži.   

 Zneužívání s kontaktem   

Zneuživatel dítě osahává nebo ho líbá na intimních místech jeho těla. Laská mu prsa a 

genitálie. Nutí dítě, aby se dotýkalo pohlavních orgánů jak svých, tak dospělé osoby. Dospělá 

osoba dítě zneužívá k orálnímu a análnímu sexu s cílem uspokojením své potřeby.  

 Komerční zneužívání  

Dospělý nutí dítě k prostituci a účasti na tvorbě pornografických materiálů za účelem 

vydělání peněz.   

 

5.5 Zanedbávání a jeho formy  

Vývoj dítěte může negativně ovlivnit úspěšnost náhradní rodinné péče ohrozit i zanedbání 

a psychickou deprivaci. Hlavní formy zanedbávání jsou dle Fischera a Škody: „tělesné, 

bezpečí, citové, seberealizace“ (Fischer, Škoda, 2009, str. 147)  

 Tělesné  

Rodiče dítěti nedávají dostatek jídla, oblečení. Nechodí se svým potomkem na lékařské 

prohlídky a zanedbávají tím i povinné očkování dané zákonem.  

 Bezpečí   
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Dospělí nechávají své svěřence bez dozoru, čímž ohrozí jeho bezpečnost například malé 

dítě ponechané u otevřeného okna, u silnice, u vody. 

 Citové   

Rodiče svému dítěti nedávají dostatek potřebné lásky a neuspokojují jeho emocionální 

potřeby. Nevěnují dostatek pozornosti jeho vývoji, například vývoj řeči a tím omezuje jeho 

slovní zásobu. 

 Seberealizace 

Dospělí vedou potomka k  zanedbání vzdělání a chození do školy. Své dítě nevychovávají 

a nevěnují se mu.  

Negativní důsledky pro vývoj dítěte může mít také velká psychická zátěž během 

vyšetřování syndromu CAN. Dítě, které se stalo obětí trestného činu, je vystaveno necitlivě 

vedenému vyšetřování. Jde o opakované výpovědí, zpochybňování těchto výpovědí. Ze strany 

rodičů, kteří se ke svému trestnému činu nechtějí přiznat. Následkem tohoto jednání může 

dojít k odebrání dítěte z původní rodiny.  
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6. KLADY A ZÁPORY RŮZNÝCH FOREM NÁHRADNÍ RODINNÉ 

PÉČE  

 

  Na základě studia odborné literatury jsem dospěla k názoru, že všechny děti, které 

byly zařazeny do náhradní péče, by měly mít jako základ novou a stabilní rodinu. Měla by jim 

být oporou, patřičným zázemím, s vidinou lepší budoucnosti. Někdy tomu ovšem tak není a 

jak již bylo výše zmíněno, musí se pak hledat co možná nejlepší řešení této situace. 

Pokud dítě před vstupem do náhradní rodiny nemělo zajištěnou citovou stabilitu, bylo 

zanedbávané, či prošlo zneužíváním fyzickým či psychickým, následkem mohou být různé 

druhy odchylek v jeho chování a nesnadné začlení se do společnosti. 

Dítě se zcela přirozeně formuje vlivem rodiny a prostředím. Pokud se dostane do 

nevhodných podmínek, je pro něj bezesporu velmi těžké zhodnotit, že jeho výchova nebyla 

správná. Takový jedinec se pak domnívá, že se chová podle obecně platných společenských 

norem, ale ono tomu tak není. Někdy se zanedbání ve výchově nemusí projevit hned, různé 

odchylky či defekty se projeví až v dospělosti, což má za následek v krajních situacích až 

umístění v různých diagnostických či výchovných ústavech, alkoholových či drogových 

léčeben a v neposlední řadě i umístění do nápravného zařízení. Proto je důležité, pokud se na 

takové na dítě v nepříznivě vychovávaných podmínkách přijde, aby se mu co možná nejdříve 

zajistila specializovaná péče zaměřená na ovlivnění všech možných rizikových faktorů. 

Nesmírně důležitá je práce specializovaných odborníků, ať už se jedná o psychology, lékaře 

nebo školené sociální pracovníky. Ti dokáží najít a naordinovat optimální řešení. Pak je 

vypracují speciální individuální plán, podle kterého se pak řídí jak adoptované dítě, tak i jeho 

adoptivní rodiče a pedagogové ve školních zařízeních. To vše je velmi důležité pro to, aby se 

pomohla dítěti zvládnout jeho adaptace v náhradních, tak i lepší adaptace mezi své vrstevníky 

z běžných rodin. 

  Náhradní rodina péče je tou nejlepší variantou. Díky ní se dítě učí, jak to v rodině jako 

takové má vypadat, jak funguje běžná rodina.  Další možností pro umístění takových dětí jsou 

státní instituce, které zde hrají také velmi důležitou roli. Nemohou však dětem nikdy nahradit, 

právě to, co náhradní rodina mu zajistit bezpochyby může. Nejcennějším prvkem při výchově 

dítěte je totiž rozvoj citové stránky. Vývoj osobnosti ovlivňuje zažitá rodičovská láska, která 

dává vzor pro utvoření kvalitních citových vazeb a zprostředkovává společenské hodnoty a 

nároky a má vliv na budoucí založení spokojené funkční vlastní rodiny. 
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Adopce  

Když si dítě vezmou osvojitelé, mají stejná práva jako biologičtí rodiče. Vzniká mezi 

nimi příbuzenský vztah. Tato forma náhradní rodinné péče je pro dítě a osvojitele tou nejlepší 

formou. K adopci přicházejí i děti z kojeneckých ústavů. Jednoznačným pozitivem je 

eliminace negativních vlivů ústavní péče a zajištěním fungování dítěte v běžné rodině, což je 

optimální pro jeho vývoj. (Matějček a kol., 1999) 

Někteří žadatelé mají vysoké nároky na požadované adoptivní dítě, proto realizace 

adopce trvá i několik let. I když se rodiče o své dítě starají, vychovávají ho a dávají mu 

dostatek lásky, některé negativní projevy dítěte přetrvávají, protože jsou dané genetickou 

výbavou. Vlivem výchovy ale jsou, ale působení genetické výbavy na chování dítěte můžeme 

do určité míry ovlivnit. Negativem může být, pokud adoptivní rodiče těžko snášejí různé 

odchylky ve vývoji a chování dítěte. (Matějček a kol., 1999) 

Pěstounská péče  

Jako pěstouni mohou být stanoveni příbuzní vlastních rodičů, takže dítě nevyrůstá 

v neznámém prostředí, což je pozitivní. Většina dětí je se svojí pěstounskou rodinou citově 

spojená a je s ní až do svého osamostatnění a i potom se s ní může dále vídat. Pěstouni si 

často berou i děti handicapované, které potřebují neustálou péči a v ústavu by jí v takové míře 

neměly. V pěstounských rodinách je méně dětí než v ústavní péči, proto mají pěstouni na dítě 

více času a mohou se jim i více věnovat. Toto je rovněž pozitivem pěstounské péče. (Gabriel, 

Novák, 2008) 

Dítě v pěstounské péči může mít styk se svými biologickými rodiči, pokud není tento 

styk soudem vyloučen. Může se stát, že když biologičtí rodiče nemají právo své dítě vidět, tak 

mohou pěstounům dělat problémy. Nezřídka se o své biologické dítě začnou starat, i když 

tomu před tím tak nebylo.  Do pěstounské péče jsou převážně umisťovány děti se sociálními a 

emočními potížemi, děti s různými zdravotními nebo somatickými potížemi, děti vyššího 

věku, sourozenecké skupiny, nebo děti z etnik.  Patří sem i skupina dětí, u kterých brání jejich 

svěření do osvojení překážky právní, především nesouhlas biologických rodičů. Negativem 

pěstounské péče může být problematický styk s biologickými rodiči a opět ne zcela reálna 

očekávání, jak by se mělo dítě vyvíjet.  (Gabriel, Novák, 2008) 

Pěstounská péče na přechodnou dobu 
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Děti v této formě náhradní rodinné péče se nedostanou do kojeneckých ústavů, čímž je do 

určité míry eliminování negativních vlivů ústavní péče. Na druhou stranu se na pěstouny 

mohou citově upnout, a když musí z rodiny odejít, může to pro ně být traumatizující. 

Pozitivem teda je eliminace negativních vlivů ústavní péče, negativem přerušení a citové 

vazby, která mezi dítětem a pěstouny vznikla.(Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 

359/1999 Sb.,) 

Hostitelství  

Tato forma může nabídnout pro dítě velice významné podněty, které v ústavní péči 

nezíská.  Dítě má možnost poznat, jak to vypadá v normální rodině, pozná vztahy mezi 

sourozenci, matkou a otcem. To vše mu může pomoci, až si bude zakládat vlastní rodinu. 

Pozná i jinou stránku života, než jen ústavní. S hostiteli dítě může trávit i jejich volný čas a jet 

s nimi třeba na dovolenou, což je pozitivem. (Zezulová, 2012) 

Negativem ale je, že občasné pobyty u hostitelů nedokáží, ale dítěti vynahradit potřeby 

rodinného zázemí, zážitků a jeho vlastních zkušeností. Nemohou nahradit vztah s vlastní 

matkou. Dítě je v této rodině bráno jen jako host a nemá žádné povinnosti a nikdo ho 

nevychovává. Hostitelé tím, že si dítě berou jen na krátkou dobu (víkendy, svátky) nemají 

prostor ho vychovávat. Když si u dítěte hostitelé vybudují důvěru, tak děti v některých 

případech mohou hostitele využívat. Hostitelé nemají přesné informace o zdravotním stavu 

dítěte, ani co ho potkalo v jeho biologické rodině. Když se děti dostanou do hostitelské 

rodiny, nedostávají po tuto dobu, co jsou u ní, kapesné z ústavu. Z tohoto důvodu děti raději 

zůstanou v ústavní péči, aby o peníze nepřišly, ale dá se to eliminovat.  (Zezulová, 2012) 

Poručenství  

Poručenství je jen forma při právních úkonech nezletilého dítěte a poručník nemá 

povinnost dítě vychovávat, dávat mu lásku a podporu.  (Gabriel, Novák, 2008) 

Poručenství může plnit funkci náhradní rodinné péče, ale tato forma není jejím cílem. 

Poručník za svojí péči nemá peněžní odměnu, ale pokud chce, může o ni požádat. Pozitivem 

této péče je, že si rodiče mohou určit, kdo bude poručníkem jejich dítěte, kdyby se jim něco 

v budoucnu stalo, takže dítě může svého poručníka znát od mala. (Gabriel, Novák, 2008) 

Ústavní péče  
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Dítě v ústavní péči má právo na výchovu a vzdělání. U dětí v ústavní péči má být 

podporována sebedůvěra a tato forma péče se snaží se dítě zapojit do aktivní účasti dění  ve 

společnosti. Děti, které si prošly zneužíváním a zanedbáváním ve své biologické, nebo 

v některé náhradní rodině, nezřídka raději zůstávají v ústavní péči, kde mají pocit bezpečí. 

Když si třeba po delší době vytvoří vztah s pečující osobou v ústavu, která mu dá lásku, může 

to pozitivně ovlivnit jeho vývoj. Přesto se stále jedná o ústavní péči ta má svá negativa.  

(Matějček, 1999) 

Problém v ústavní péči je ten, že v ústavu pečují o děti osoby ve střídajících směnách. 

Pro děti je tak obtížné si vytvořit trvalý citový vztah k pečující osobě. Děti nemají optimální 

vzor, jak mají vypadat mezilidské vztahy, nemají dostatek lásky, mohou mít potíže v utváření 

své identity.  Nemají vzor, jak to funguje v běžné rodině. Jeden z vážných problémů je 

ukončení ústavní péče v plnoletosti, nebo když se soustavně připravuje na své povolání, 

nejdéle do 26 let.  Negativem tedy je, že ústavní péče nemusí optimálně připravit dítě na 

budoucí samostatný život a že může ne zcela pozitivně působit na jeho psychický i sociální 

vývoj. (Matějček, 1999)  

 

Zařazení některých dětí do státních ústavů je účelné nejen pro ně samotné, ale i pro 

jejich okolí. Jedná se hlavně o děti, které svým chováním již nejsou zvládnutelné. Velká míra 

viny, kam se tyto děti svým chováním dostaly, není v jejich osobnosti, ale v prostředí, ve 

kterém vyrůstaly. Tyto ústavy jim nabízí šanci na běžný.  

  Mimo ústavní péči provozované státem, je zde i možnost jeho umístění do zařízení 

provozovaných neziskovými organizacemi například fond ohrožených dětí. Jedná se tak o tzv. 

Klokánky. 

Výhody zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek  

Do Klokánků se děti přijímají na základě předběžného opatření nebo soudního 

rozhodnutí, ale také to může být na žádost rodičů, zákonných zástupců nebo na žádost 

OSPOD. Děti se také mohou přijímat na jejich vlastní žádost, i když s tím rodiče nesouhlasí, 

ale až do doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Pozitivem je že se jedná o zařízení 

krátkodobé péče. Pokud se zlepší podmínky v rodině dítěte, dá se jeho pobyt ukončit a dítě se 

vrací zpátky domů.  Klokánky zajišťují rychlou pomoc dětem na útěku z rodin, které dítě 

týraly, zanedbávaly a zneužívaly. Kladem je, že Klokánky přijímají celé skupiny sourozenců 
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bez ohledu na věk, tak nedochází k další traumatizaci v důsledku rozdělení do různých 

zařízení. Děti se přijímají z terénu, bez toho aby byly umístěny v diagnostických ústavech, 

v kterých mohou být společně ve stejném režimu i děti s poruchami chování. Tyto děti, které 

nemají problémy, jsou pak více ohrožené psychickou deprivací, případně i šikanou ze strany 

ostatních dětí. Klokánky provozují pro děti služební byty, kde se o ně starají dvě střídající 

„tety“ po všech stránkách jako v rodině. Tak nedochází k negativnímu ovlivnění psychického 

vývoje dítěte, děti mají dostatek podnětů a lásky. V Klokánku je s nimi „teta“ i přes noc, tím 

dává dětem pocit bezpečí. 
12

 

Pokud srovnám sociální zařízení a soukromé, tak docházím k závěru, že je lepší 

začlenit dítě do zařízení, které je provozováno neziskovou organizací. Ta ve většině případů 

zjišťuje výchovu dítěte v menším kolektivu, přibližujícím se klasické rodině. Tím pádem t má 

takové dítě možnost se lépe uplatnit v budoucím životě. V případě, že dítěti není dána šance 

pobývat v normálně fungující rodině, je tato varianta o moc lepší. 

Jako zápor vidím to, že neziskové organizace nemají optimální finanční podporu u 

státu. Potýkají se neustále s problémy, které jsou na hranici „přežití‘‘. Myslím si, že je to 

velká škoda a doufám, že se časem tato situace změní. Záporem je i ne zcela přehledné 

financování, řízení a zajištění odporných služeb a péče.  

 

6.1. Případové studie  

 

V následující části se zaměřím na dokládání kladů a záporů různých forem náhradní 

rodinné péče pomocí případových studií. Všechny případové studie jsem získávala řízeným 

rozhovorem a polostrukturovaným rozhovorem. Většinou se mi respondenti „rozpovídali“ o 

své situaci tak hodně, že jsem byla sama překvapená, co všechno mi řekli. Tyto případové 

studie jsem získávala formou své ze své praxe, nebo od svých blízkých. Chtěla jsem pomocí 

nich ukázat, že vše jde řešit, ne vždy je to ale jednoduché a bezproblémové. Cílem mojí práce 

bylo upozornit na to, že se mohou vyskytnout jak pozitivní, tak negativní případy náhradní 

rodinné péči. Z důvodů zachování anonymity jsem zaměnila osobní údaje dotazujících. 

1. Případová studie  

Jiřina, ročník narození 1994, studuje na vysoké škole. 

                                                           
12

 http://www.fod.cz/nase-cinnost/klokanek 
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Rodinná anamnéza  

Matka Jiřiny byla v těhotenství drogově závislá a živila se prostitucí. Jiřina se jí 

narodila, když ji bylo dvacet jedna let. Otec byl závislý na alkoholu a gambler. Rodiče se 

nikdy nevzali. Prarodiče ani nikoho jiného z rodiny Jiřina nezná. Matka ani otec se o ni 

nedokázali postarat a nemohli ji vychovávat, a proto se ve čtyřech měsících života dostala do 

kojeneckého ústavu.  Matka měla později dalšího syna a žijí v Německu. Otec má další dvě 

děti a všichni žijí v České republice. Jiřina o nich ví, ale nestýkají se. Nestýká se ani se svými 

nevlastními sourozenci.  

Osobní anamnéza  

Jiřina byla dána ve svých čtyřech měsících do kojeneckého ústavu, ve třech letech se 

dostala do dětského domova. V pěti letech byla umístěná do pěstounské péče. V pěstounské 

péči poznala jaké to je, když jí někdo psychicky, fyzicky i sexuálně týrá. Pěstouni jí mlátili, 

kopaly do ní. Sexuálně jí zneužíval pěstounský otec.  Pěstouni trpěli v té době syndromem 

vyhoření. V pěstounské péči vydržela deset let, v patnácti letech utekla z pěstounské rodiny 

do Fondu ohrožených dětí, do zařízení Klokánek.   Když Jiřina utekla do Klokánka, nikdo ji 

nevěřil, že ji pěstouni týrali. V šestnácti letech byla umístěná do diagnostického ústavu a 

v  sedmnácti letech přemístěna do dětského domova. Tam zůstala až do svých dvaceti jedněch 

let, nyní žije sama v podnájmu. Vystudovala střední školu a nyní pokračuje ve studiu na 

vysoké škole.  

Zdravotní anamnéza 

Zdravotní anamnéza rodičů není dostupná.  U Jiřiny byl diagnostikován syndrom 

poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Jiné zdravotní obtíže nemá.  

Pohled Jiřiny na svůj život  

  Z pěstounské péče si odnesla to, že cokoliv udělá, je špatně a následuje trest. Neznala 

nic jiného, než jen příkazy a zákazy.  Impulzem, proč z pěstounské rodiny utekla, bylo, že 

když do ní pěstounka mlátila železnou tyčí a ona plivala krev, nikdo se jí nezastal. Všichni to 

brali jako „normální“ a běžné. Po půl hodině ji v tomto stavu poslala náhradní matka ven 

přerovnávat dřevo. Jiřina se bála, že ji pěstounka zabije, tak to raději šla udělat. Po tomto 

zážitku od pěstounů utekla. V důsledku tohoto zážitku si Jiřina začala více vážit svého 

vlastního života. Zařekla se, že nikdy nikoho nebude tělesně a psychicky týrat. Začala hodně 
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číst, aby měla přehled a mohla získat lepší vzdělání. Nejhorší pro ni bylo, když jí sociální 

pracovnice poslaly při umístění do ústavní péče z jednoho konce republiky na druhý a ona tak 

přišla o všechny své kamarády. Jiřina si nemyslí, že měla být umístěna v diagnostickém 

ústavu, protože neměla tak závažné problémy jako děti, které tam byly s ní. Na to má právo, 

ale umístění dítěte v této situaci do diagnostického ústavu je stanovená zákonem, proto, aby 

bylo diagnostikováno, jaký typ péče bude pro dítě optimální. Zda dětský domov se školou 

nebo jen dětský domov. V ústavní péči byla spokojená, rozuměla si i s pracovníky ústavu do 

doby, než přišli noví pracovníci, kteří pro Jiřinu již nebyli oporou, proto začínala uvažovat o 

odstěhování. Definitivně se rozhodla, když jí jedna z pracovnic řekla, že by měla odejít, 

protože na její místo, čekají další děti, které to potřebují víc, než ona. Nyní plánuje dovolenou 

v zahraničí, až se vrátí domů, uvažuje, že si pořídí kočku, aby se měla o někoho starat a 

nebyla úplně sama.  

Prognóza  

 Jiřina si prošla náhradní rodinnou péči, která ale pro ni nebyla optimálně vybraná, 

protože se dostala do pěstounské rodiny, kde pěstouni trpěli syndromem vyhoření a nezvládali 

již péči o svěřené děti, což se projevovalo agresí vůči nim. Proto jí více vyhovovala ústavní 

péče, kde podle jejich slov „měla klid.“ Umístěná v dětském domově jí umožnilo vystudovat 

střední školu a pokračovat dále ve studiu. 

Jiřina studuje vysokou školu. Má stále problém s neuznáváním autorit, jako autoritu uznává 

jen profesorku na vysoké škole a sedmdesátiletého pána, který jí umožnil dělat dobrovolnici a 

pracovat s dětmi. Všeobecně má problém věřit lidem, což je následek týrání, na první pohled 

se může zdát, že má hodně kamarádů, ale jen pár lidem se doopravdy svěřuje a věří jim. 

Osamostatnila se, o sebe se sama dokáže postarat, pracuje s dětmi a dospívajícími z dětských 

domovů. Tato práce jí naplňuje a bude se jí věnovat o po dokončení vysoké školy. Prognóza 

dalšího úspěšného života u Jiřiny, přestože prošla ústavní péčí, je dobrá, protože již dokázala, 

že se dokáže sama o sebe postarat a má jasnou představu o tom, co chce v životě udělat.  

 

2. Případová studie 

Eliška, ročník narození 1997, studuje na střední odborné škole. 

Rodinná anamnéza  
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Otec s matkou se rozvedli, ještě než se Eliška narodila. Když bylo Elišce šest let, tak jí 

otec umřel při autonehodě. O dívku se starala pouze matka, která pracovala jako kuchařka 

v závodní jídelně. Eliška neměla již prarodiče ani nikoho jiného z rodiny. Do třinácti let 

nebyly s Eliškou žádné problémy, ty přišly až s pubertou. Začala mít problémy v chování, 

pravidelně chodila do školy pozdě nebo vůbec ne, matku odmítala poslouchat. Matka se 

Elišky soudně zřekla a dívka byla od svých čtrnácti let umístěna v dětském domově. 

V současné době se s matkou vidí pouze o víkendech.  

Osobní anamnéza  

Eliška do svých třinácti let neměla žádné problémy v chování. Od svých čtrnácti let 

žije v dětském domově, s matkou se na krátkou dobu úplně přestala vídat. Kontakt opět 

navázaly, když jí bylo šestnáct let. K matce jezdila pouze na víkendy, a tak to praktikují i 

v současné době. Společně s matkou tráví minimum času. V dětském domově u dívky došlo 

ke zklidnění a neměla již problémy v chování.  Ve svých osmnácti letech byla umístěna do 

takzvaného chráněného bydlení. Zde jí dětský domov platí nájem a poskytuje určitou finanční 

částkou na jídlo. Do chráněného bydlení za Eliškou dochází jednou týdně kurátor, aby 

zkontroloval, jak prospívá ve škole, jestli má nějaké problémy, zda peníze, které dostala od 

domova, neutrácí za zbytečnosti. 

Zdravotní anamnéza  

Eliška nemá žádné zdravotní problémy. 

Prognóza  

Volba  ústavní péče sice není optimální, ale kdyby  Eliška zůstala s matkou, se kterou nemá 

navázaný optimální citový vztah, je možné, že by v rodině vznikly jistě závažnější problémy. 

(Agrese ze strany matky, vážné potíže v chování Elišky). Není zcela jasné, zda se OSPOD 

pokusil o sanaci rodiny, je ale možné, že jí matka odmítala.  

Dívka se nyní připravuje na ukončení odborného studia. Po ukončení studia si začne hledat 

práci. Jiné plány zatím nemá. Pokud bude dívce i nadále poskytována opora při hledání 

zaměstnání a přechod do samostatného života, může být prognóza jejího uplatnění ve 

společnosti pozitivní. 
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3. Případová studie 

Adam, ročník narození 2000, povinná školní docházka.  

Rodinná anamnéza 

Adam se narodil dvaceti osmileté matce, která kradla, aby se uživila. Adamův otec je 

alkoholik. Adam má ještě starší sestru. Otec byl a týral jak Adamovu matku, tak i děti. Když 

bylo Adamovi rok a půl, matka byla umístěná v nápravném zařízení z důvodů krádeží. O 

Adama a jeho sestru se staral jejich otec. Ten dále pil, byl agresivní a děti týral. Z důvodu byli 

sourozenci z péče otce odebráni.  

Osobní anamnéza  

Když byly Adamovi dva roky, dostal se do dětského domova. Bylo to pro něj velice 

těžké, protože nevnímal, že by mu tatínek dělal něco špatného, bití vnímal jako určitou normu 

a nemohl si v dětském domově zvyknout. Bál se tam a s nikým nemluvil. Když mu byly tři 

roky, dostal se do pěstounské péče. Ze začátku obtížně získával u nových pěstounů důvěru, 

ale časem se to povedlo. V pěstounské péči byl spokojený a začal nakonec komunikovat i 

s cizími lidmi. Se svou sestrou se občas vídal, chodila ho navštěvovat k pěstounům. Otec se o 

Adama nestaral a zřekl se ho, dokonce se odstěhoval do ciziny. Když bylo Adamovi dvanáct 

let, ozvala se pěstounům jeho biologická matka, která si ho chtěla vzít k sobě domů a napravit 

chyby, kterých se dopustila, když byl malý. Pro chlapce to byl velký šok, protože už si svojí 

matku nepamatoval a u pěstounů byl spokojený a bral je jako své vlastní rodiče. K pěstounům 

a k Adamovi začal chodit pravidelně kurátor, aby Adama připravil na přechod od pěstounů 

k biologické matce. S matkou začal chlapec trávit určitý čas a pomalu si na ni zvykal. Na 

základě zprávy od kurátora a rozhodnutí soudu byl nakonec Adam poslán zpátky ke své 

matce.  

Zdravotní anamnéza  

Není dostupná.  

Prognóza  

Ke své matce si Adam pomalu nachází cestu. Jednou týdně rodinu chodí kontrolovat 

kurátor, zda nemají žádné problémy. Kurátor zjišťuje, zda se Adam nezhoršil v chování a 

v prospěchu ve škole. Chlapec své pěstouny stále navštěvuje a i se starší sestrou je v kontaktu. 
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Setra je dospělá a žije se svým partnerem. Prognóza dalšího úspěšného života Adama je zatím 

těžké stanovit, vše bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet vztah Adama a matky a jak bude 

matka schopná zajistit péči o Adama. Faktorem je časté střídání vychovávaného prostředí. 

(žití u otce, v dětském domově, v pěstounské péči a nakonec u matky) nemusí působit na 

emocionální vývoj dítěte pozitivně. 

 

4. Případová studie  

Jakub, ročník narození 1986, nyní v pracovním procesu. 

Rodinná anamnéza  

Jakub byl umístěn v ústavní péči v pěti letech, rodiče neznal, znal jen prarodiče, s kterými se 

v tuto dobu nestýkal, protože bydleli na Slovensku. 

Osobní anamnéza  

  Do ústavní péče byl Jakub umístěn jako pětiletý kluk. V patnácti letech byl zařazen do 

hostitelské péče. Dostal se tam díky tomu, že navštěvovat nízkoprahové zařízení a vedoucí 

této instituce se s rodinou rozhodla, že si ho budou brát na víkendy.  Jedna z pracovnic 

„nízkoprahu“ s ředitelkou dětského domova, vyjednávala, zda by si Jakuba mohla vzít do 

Hostitelské péče. Musela vše vyřešit i se sociální pracovnicí, která měla Jakuba na starost, po 

zdlouhavých administrativních řízeních mohl Jakub na návštěvy do této rodiny. Pro Jakuba to 

bylo příjemné zpestření života a určitý odpočinek od ústavní péče. S touto rodinou jezdil na 

výlety na kolech po Čechách.  Hostitelská rodina o Jakubově minulosti nic konkrétního 

nevěděla. 

Zdravotní anamnéza  

Není přístupná. 

Prognóza   

 Jakub se nakonec odstěhoval v osmnácti letech za prarodiči na Slovensko a s hostitelskou 

rodinou už není v kontaktu. Prognóza jeho dalšího uplatnění v životě proto nelze zcela jistě 

stanovit, není jasné, do jaké míry na něj působil dlouhodobý pobyt v ústavní péči, do jaké 
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míry jej mohla pozitivně ovlivnit hostitelská péče. Nejsou známy ani podmínky, které mu 

budou zajišťovány prarodiče a jak jej mohou ovlivnit. 

 

5. Případová studie  

Štěpán, ročník 2012, v září 2015 nastoupil do mateřské školy  

Rodinná anamnéza  

Štěpán se narodil zdravé a dospělé matce, která měla vysokoškolské vzdělání a 

nechtěla přerušit pracovní kariéru. Otec je neznámy. Před příchodem Štěpána na svět byl 

matkou opakovaně podepisován souhlas s osvojením, který byl naposledy podepsán v jejím 

šestinedělí.  

 

Osobní anamnéza  

Chlapec nedostal křestní jméno, měl pouze příjmení. Byl umístěn do kojeneckého 

ústavu (dnes dětské centrum), kde mu paní ředitelkou byl vybráno jméno Honzík. 

Rozhodnutím krajského úřadu ve Středočeském kraji byl ve dvou měsících svěřen do 

opatrovnictví manželům, kteří si ho v současné době osvojili. Ti požádali soud nejprve o 

stanovení křestního jména Štěpán. Následně předložili obvodnímu soudu návrh na zrušitelné 

osvojení a posléze také návrh na nezrušitelné osvojení.  Štěpánovy tak bylo přiřčeno jejich 

příjmení. V každé etapě tohoto procesu dostal Štěpán nové rodné číslo, oba adoptivní rodiče 

aktivně komunikovali s matričním úřadem v místě bydliště. Vyjádření soudu bylo vždy 

kladné, postup byl jednoduchý i z toho důvodu, že se chlapce matka písemně zřekla. 

 

Zdravotní anamnéza  

Chlapec je zdravý, netrpí žádným závažným onemocněním 

 

Z podhledu osvojitelů a na celý této proces  

(tato část vznikla na základě písemného rozhovoru s náhradní matkou Štěpána, rozhovor jsem 

nijak neupravovala, pouze z hlediska ochrany osobních údajů jsem pozměnila osobní údaje) 

 

Pro řadu lidí je adopce, odborným termínem také osvojení dítěte, stále něčím 

neznámým, často opředeným předsudky a mýty. Většina lidí je přesvědčena, že nejhorší je 

administrativní zatížení budoucích osvojitelů ze strany státu, a to hned v úvodu vlastní 
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procedury. A více jak půlka těch, které známe a se kterými jsem měla možnost mluvit, byla 

toho názoru, že adopce je neúměrně dlouhá, komplikovaná a především zbytečně 

byrokraticky zatížená procedura. Dle nás tomu tak není a moc bychom si přáli, aby celý 

proces přijetí dítěte do rodiny byl lépe popularizován.  

 

Z našeho pohledu, a tedy na základě našich vlastních zkušeností, lze osvojení Štěpána 

rozdělit do tří fází. Tak se o nich také bavíme s ním, s nejbližšími, čili širší rodinou a přáteli. 

První z těchto fází jsme pro sebe nazvali „Před-adopční lustrace“, či familiárně také „když 

něco hodně chceš, tak vždy překročíš všechny překážky“. Druhou fázi, a pro nás tu 

nejradostnější, jsme pojmenovali „Vlastní přijetí“ a jinak také „hurá, už jsme tři“. A název 

„Po-adopční nepéče“, aneb „spadni do vody a plav“ nese naše fáze třetí. Všechny měly 

pozitiva i negativa.  

 

První fáze „Před-adopční lustrace“ nebyla snadná, ale také nebyla nepřekonatelná. 

Když v současné době osoba dospělá žádá o hypotéku, také musí předložit nemalé množství 

dokumentů a potvrzení, majetkových shrnutí a finančních plánů do budoucnosti. Navíc dítě 

pochopitelně není byt či dům, takže člověk inteligentní chápe, že to musí být, že stát chce mít 

jistotu, komu svého chráněnce či chráněnku svěří. V našem případě jsme měli velké štěstí na 

sociální pracovníky, jejich profesionální a přitom stále lidský přístup nám usnadnil orientaci 

v jednotlivých krocích a pomohl nám zvládnout i nepříjemné testy, psychologické, 

inteligenční, analytické, matematické i logické. Nejvíc jsme ovšem na této fázi ocenili 

školení, které v rámci přípravy budoucích osvojitelů jsou státem povinné. Osobně bych je 

doporučila každému nastávajícímu rodiči. Celkem deset dnů, rozdělených do tří bloků, nám 

pomohlo s orientací v zákonech, v sociální politice státu, v pravidlech a typech určitých 

způsobů výuky atd. Sociální pracovnice vizuálně přehledně popsaly celý adopční proces, co 

nás čeká a hlavně, podělily se s námi o cenné zkušenosti. Tři dny byly interaktivní, plné her, 

takže se vytvořila dobrá parta těch, jež byli spojeni společným osudem. Návštěva ředitelky 

Dětského centra byla už jen třešničkou na dortu. Na této fázi nebylo nic, co bychom si 

odpustili.  

 

Druhá fáze „Vlastní přijetí“ byla naopak velmi obtížná. Nebyla stále tím nejhorším, 

ale byla již značně komplikována některými zainteresovanými osobami. Když se 13. 6. 2012 

rozezněl telefon oznamující nám prostřednictví hlasu vedoucí psycholožky krajského úřadu, 

že budeme rodiči a tentýž hlas nám oznámil, že další informace dostaneme až za šest dní, 
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mysleli jsme, že vyskočíme z kůže. Takzvaná šestidenní ochranná lhůta rodičů sice byla 

nutná, abychom si na novou situaci zvykli, měli možnost připravit nezbytné v domácnosti, ale 

také bylo téměř nelidské vědět „že někde je a my nic nevíme“. Druhým negativním aspektem 

byl přístup pediatričky v dětském centru. Štěpána, alias Honzíka, si oblíbila natolik, že 

neustále nacházela důvody, proč nám nemůže být již předán. Jednou podezření na žloutenku, 

podruhé teplota, potřetí rýma … Až opakované stížnosti u ředitelky centra, poté, co jsme 

pochopili povahu jednání dětské doktorky, nám umožnily si ho odvézt. Po dvou týdnech.  

A v neposlední řadě bylo zarážející, jak složitá byla administrativní část předání Štěpána, 

neboť se mezi sebou musely domlouvat čtyři sociální pracovnice: jeho biologické matky, jeho 

vlastní, dětského centra a „naše“. Každá byla z jiného města a známe českou poštu. Nakonec 

jsme tedy dokumenty převáželi mezi jednotlivými úřady sami, abychom proces urychlili.  

Pozitivní na této fázi bylo rychlé jednání sociální pracovnice Štěpána, která si před návštěvou 

soudu s žádostí o svěření do našeho opatrovnictví vyžádala telefonické spojení a rovnou se 

s námi dohodla na předložení žádosti o změně Štěpánova jména. Na tu bychom v opačném 

případě čekali šest měsíců.  

 

Třetí a závěrečná fáze byla ze všech nejhorší. Jako by nestačilo, že jsme se rodiči stali 

poprvé, čili celá řada do té doby neznámých situací nás skličovala a měli jsme přirozeně 

neurotické dítě, které odmítalo spát, ještě jsme byli vystaveni opakovaným návštěvám 

sociálních pracovníků a ba co víc, neustálému sledování termínů legislativního procesu. Místo 

toho, abychom se plně koncentrovali na co nejrychlejší sžití s Štěpánem a vytvoření pro 

všechny příjemných podmínek, museli jsme neustále vítat kontroly a hlídat termíny, abychom 

neopomněli žádný z těch, jenž nás měl přiblížit ke stavu obvyklé rodiny. Obdrželi jsme sice 

šablony nutných dokumentů pro soud, ale všechny jsme je bez pomoci vyplňovali a 

předkládali sami. Často jsme si kladli otázku, jak takový postup zvládají lidé průměrně 

inteligentní a vzdělaní.  

Pozitivní na této fázi bylo, že jsme již viděli pomyslnou cílovou metu, ke které jsme 

směřovali od začátku. Hodiny strávené se Štěpánem byly nově nabytou nádherou, kterou 

nelze slovy popsat.  

 

 Adopce jako taková není jednoduchá. Prověří vztahy mezi partnery, ale i širší rodinou. 

Vyzkouší „charaktery“ všech zainteresovaných, je intenzivně vnímána dokonce i 

osvojovaným dítětem.  

Prognóza  
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Nyní je prognóza dalšího vývoje Štěpána velmi dobrá, má zajištěné optimální rodinné 

zázemí. Je možné, že se projeví potíže s krizí identity v dospívání nebo dospělosti.   

 

Chlapec je vývojově srovnatelný s dětmi jeho věku, v některých oblastech je i v předstihu. Je 

zdravý a šťastný, nic mu nechybí. Ve svém životě již poznal, jaké to je, když ho má někdo 

rád, stará se o něj a přijímá ho jako svého.  

 

 

6.2. Shrnutí případových studii 

 

Myslím si, že v praktické části se mi povedlo vystihnout jak klady, tak zápory 

náhradní rodinné péče. Jen se můžeme domnívat, jak by děti dopadly, kdyby se nedostaly do 

pěstounských rodin, osvojení a ústavní péče. Je zde vidět potřeba individuálního přístupu ke 

každému, protože každý jedinec je jiný a má jiné potřeby. Je velice důležité hledat vhodné 

pěstouny a prověřovat je, protože se můžou objevit i negativní případ, jak jsem poukázala na 

Jiřině příběhu. Většinou přibývají pěstouni spolehliví a dítě je u nich šťastné.  Na případu 

Elišky bylo demonstrováno, že rodič samoživitel v období dospívání dítěte nemusí toto 

náročné období zvládnout a umístí je do ústavní péče. Jak by asi Eliška dopadla, kdyby jí 

matka nedala do ústavní péče, opravdu by studovala jen na odborné škole nebo by šla 

studovat dál? Nebo by nedokázala vystudovat ani odbornou školu? To se můžeme jen 

domnívat. Zatím se jako nejoptimálnější jeví životní cesta Štěpána, který je osvojen a 

paradoxně i Jiřiny, která přesto že prošla negativními zážitky v pěstounské péči a následně 

ústavní péči našla již svůj smysl života. U Jakuba si myslím, že ho tolik Hostitelská péče 

neovlivnila, ale jak se mu teď daří, se můžeme pouze domnívat. Adam, když si najde cestu ke 

své biologické matce a pomůže s tím kurátor, tak by se jeho život mohl obracet k pozitivnímu 

směru.  

 

Domnívala jsem se, že bude hodně těžké najít pár lidí s těžkou minulostí, kteří prošli 

náhradní rodinnou péčí, překvapilo mě, že nebylo. Dále jsem si myslela, že se mnou nebudou 

chtít spolupracovat, ale vše bylo bezproblémové. Když sem s nimi vedla rozhovor, v duchu 

jsem si říkala; „chudáci“, jak jim to mohli rodiče udělat, jak a proč se takto někdo vůbec může 

chovat. Naštěstí máme v České republice velmi dobrý a zavedený systém náhradní rodinné 

péče, který pomáhá těmto dětem, a ony mohou dostat i „druhou šanci. 
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    ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala tématu kladů a záporů různých forem 

náhradní rodinné péče. Při psaní této práce jsem pochopila různá úskalí  náhradní péči a to 

zejména při osvojení, kdy celý proces může trvat i několik let a je administrativně náročný. 

Dospěla jsem k závěru, že vždy by se měl brát velký zřetel na individualitu jedince a jeho 

případ. Snažila jsem se předvést kladné a záporné výsledky náhradní rodinné péče a to se mi 

myslím podařilo v praktické části. Tato práce mě osobně obohatila, potvrdilo se mi, že si lidé 

své negativní zážitky a zkušenosti, které je potkaly v dětství, mohou s sebou nést celý život. 

Například se i díky takovým zkušenostem báli založit svou vlastní rodinu, nebo navázat 

jakýkoliv vztah, včetně přátelského. 

Z mé práce vyplývá, že ne všichni lidé se hodí proto být náhradními rodiči. Proto je 

důležité že procházejí posuzováním, zda jsou vhodní rodiče, a i když je tím zasahováno do 

jejich soukromí.  Bohužel existují i výjimky, kdy lidé „projdou“ těmito testy a přesto mohou 

své svěřené dítě psychicky a fyzicky týrat, propukne u nich syndrom vyhoření. Před 

sociálními pracovníky to ale dokáží velice dobře skrývat. Naštěstí jich není tolik, aby to 

ohrozilo celý systém náhradní péče. Proto se domnívám, že by lidé vykonávající pěstounskou 

péči měli být nejen dobře vybíráni, ale i průběžně pečlivě sledování, zda vlivem zvýšené 

zátěže, kterou pěstounská péče přináší, u nich nedojde k psychickým změnám. V této práci 

jsem psala také o Fondu ohrožených dětí zařízení Klokánek. Ten je v současné době ve velmi 

těžké finanční situaci a je možné, že až tuto práci budu obhajovat, již toto zařízení nemusí 

existovat. Třeba ho nahradí jiné zařízení, na stejném principu, jako je Klokánek, protože se 

rovněž domnívám, že zařízení krátkodobé péče jsou v systému náhradní rodinné péče 

potřebné. Pozitivem je i to že se nyní využívá pěstounská péče na přechodnou dobu.  

Největším kladem této formy péče je, že se dítě dostalo z nepříznivé situace do 

prostředí, které mu zaručí péči, lásku, bezpečí, vzdělání. Jako hlavní negativem vnímám je, že 

dítě bylo odebráno ze své biologické rodiny ještě malé, v době, kdy je pro ně důležité navázat 

citový vztah i druhou vazbu. Musí se naučit žít pro něj se zcela neznámými lidmi. Ve starším 

věku si může představovat, že za vzniklou situaci může ono samo, někdy se mu nepodaří sžít 

s novou situací. Pozitivem ale je, že obklopeno láskou nové rodiny, může přebírat 

společenské normy a návyky a lze výchovou do určité míry i potlačit nebo eliminovat 

negativní vlastnosti. Někdy se to ovšem i při nejlepší vůli nepodaří.  
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Uvědomuji si, že jsem v práci použila i starší literární zdroje, ale přišlo mi důležité 

zmínit i starší autory, (například profesora Matějčka) kteří se zabývali náhradní rodinou péči. 

Měla jsem také i možnost porovnat starší názory s novými trendy. Cílem mé práce bylo 

celkově poukázat na možnost úskalí a negativa, se kterými se můžeme setkat při realizaci 

náhradní rodinné péči, což jsem dokladovala uvedenými případovými studiemi. Při 

rozhodování o vhodné formě náhradní rodinné péči je proto vždy nutné citlivě posouzení 

každého případu, nutné každý případ individuálně zvažovat a nadále pečlivě sledovat, jak se 

vyvíjí a zda byla zvolená optimální forma péče. 
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