
Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 

Katedra psychologie 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Nevlastní sourozenci očima biologických dětí pěstounů 

Foster Siblings in the Eyes of Biological Children of Foster Parents  

Aneta Angelisová 

Vedoucí práce:  Mgr, Hana Novotná 

Studijní program:  B7701 Psychologie 

Studijní obor:  Psychologie a speciální pedagogika 

2017 

 



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Nevlastní sourozenci očima biologických 

dětí pěstounů vypracovala pod vedením vedoucí práce samostatně za použití v práci 

uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání 

jiného nebo stejného titulu. 

V Praze, dne 20.4. 2017 

........................................................ 

                     podpis 

  



Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování Mgr. Haně Novotné za její cenné rady a 

trpělivost při vedení mé bakalářské práce. Rovněž bych chtěla poděkovat za její vstřícnost 

a pomoc při získání potřebných informací. Mé poděkování patří též PaedDr. Zuzaně 

Vlčkové za vstřícnost a spolupráci při gramatické kontrole práce. Dále bych ráda zmínila 

rodiny, které mi pomohly na cestě ke zpracování mé práce. Velké díky patří rodičům, kteří 

byli tak laskavi a dovolili, abych s jejich dětmi vedla soukromý rozhovor na téma rodiny. 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat i samotným dětem, které byly skvělé a podaly mi 

svou výpověď.  



ANOTACE 

 Cílem bakalářské práce je zjistit, jak biologické děti pěstounů vnímají příchod 

nevlastního sourozence do domácnosti a jeho následný pobyt zde, jak je vnímají a jaký 

spolu mají vztah. Teoretická část se věnuje problematice náhradní rodinné péče, jejím 

formám a legislativě. Dále je zaměřena na historii pěstounské péče. Následuje kapitola o 

rodině, která pojednává o funkci rodiny a její důležitosti pro správný vývoj jedince, o 

rodinných, zejména pak sourozeneckých vztazích. Čtvrtá, a také poslední kapitola 

teoretické části, se věnuje psychickému vývoji dítěte staršího školního věku. Empirická 

část je kvalitativního charakteru, založena na zpracování dat získaných z 

polostrukturovaných rozhovorů s šesti respondenty ve věku 11-15 let. Výsledky 

výzkumného šetření jsou komparovány s teoretickou částí práce a s výsledky jiných studií. 
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ANNOTATION 

 The aim of the bachelor thesis is to find out how biological childern of foster 

parents perceive the adoption of a foster sibling who is supposed to live in the same 

household within the measures of foster care and what relationship may arise within the 

co-existence. The theoretical part focuses on the issue of alternative custody, its particular 

forms and legislation. The history of foster care is introduced. Further, the functioning of a 

family and its importance for the correct development of an individual are explained, as 

well as the realationships within the family, particularly emhasizing the sibling 

relationship. Final chapter deales with the psychological development of children aged 

between 11-15. The empirical part of the thesis represents a qualitative research based on 

data processing, with the data beeing obtained from structured interviews with six 

respondents of the age 11 -15. The outcomes of the actual research are compared with the 

themes of the theoretical part and with the outcomes of other research studies 
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siblings, relations between siblings, foster care, biological child, fostered child, new child, 
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1 Úvod 

 V současné době je v naší společnosti problematika náhradní rodinné péče velmi 

diskutovaným a aktuálním tématem. V České republice žije spousta dětí, které z 

nejrůznějších důvodů nemohou žít ve své původní rodině a právě pro ně jsou tu alternativy 

jako např. pěstounská péče. Pěstounská péče jakožto jedna z forem NRV v posledních 

letech prošla řadou změn. Velký důraz je kladen především na blaho dítěte, které má právo 

na šťastné dětství. Stejně takový důraz je kladen na pěstouny, kteří procházejí řadou 

školení a psychotesty, aby byli schopni vykonávat svou rodičovskou funkci u dětí 

příchozích. V obou případech nalezneme silnou oporu v literatuře, nejen té české, ale i 

zahraniční. O jedincích, kteří přicházejí do PP, je známo, že mají za sebou nelehký osud. 

Může se jednat o děti z etnických menšin, s problémy chování nebo s hendikepem. Řada 

odborníků se zabývá jejich problémy, zkoumá, jak s nimi pracovat a jak těmto dětem 

porozumět. Další část odborníků se zaměřuje na osobnost pěstouna a jeho způsobilost, píší 

se příručky pro stávající pěstouny i žadatele. Je třeba mít na paměti, že pěstouni jsou 

většinou lidé - rodiče, kteří již mají své vlastní (biologické) děti, které vyrůstají po boku 

svých nevlastních sourozenců. Tato specifická rodinná situace musí biologické děti 

pěstounů nějakým způsobem ovlivňovat, ať už pozitivně nebo negativně, a přesto jsou to 

právě ony, na které se v této problematice tak trochu zapomíná. V odborných publikacích 

jsou zmiňovány pouze okrajově nebo vůbec. Co se týká zahraničních zdrojů, 

informovanost je lepší než na našem území, ale i tak se mi zdá, že by se těmto dětem měla 

věnovat větší pozornost. Biologické děti pěstounů jsou velmi zásadním článkem celé 

rodiny, a tím pádem i celého procesu NRP. Jsou to často právě ony, kdo významně 

ovlivňují úspěšnost či neúspěšnost PP, a proto by neměly být opomíjeny. 

 Proto jsem rozhodla věnovat svou bakalářskou práci právě biologickým dětem 

pěstounů. Ráda bych obohatila informace, které jsou již známé, pokusím se zjistit, jak 

vnímají celkový proces příchodu nového dítěte do rodiny a jak je tato skutečnost ovlivňuje. 

Inspirací mi byla moje známá, která je již řadu let pěstounkou, od které jsem se dozvěděla 

spoustu zajímavých příhod i informací o tom, jak PP funguje a kde má své mezery. Byla to 

právě ona, která mi potvrdila, že úřady a odborníci často na biologické děti v rodině 

zapomínají.  
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2 Náhradní rodinná péče 

2.1 Náhradní výchovná péče v ČR 

 Většina dětí má štěstí, že se narodí do úplné rodiny nebo do rodiny, kde je alespoň 

jeden milující rodič, který dává najevo svou lásku, starost a snaží se udělat vše pro to, aby 

se z jeho potomka stala samostatná a psychicky i fyzicky zdravá osoba. Ne všichni však 

mají to štěstí, aby se narodili do funkční rodiny bez závažnějších problémů, jsou to jedinci, 

o které se jejich rodiče z nejrůznějších důvodu nemohli či nechtěli postarat. Pro takové, u 

nichž selhala původní rodina, existuje několik řešení. Náhradní výchova je realizována ve 

dvou podobách: 

1) Náhradní rodinná péče 

 Jedinec je vychováván namísto biologickými rodiči rodiči náhradními nebo 

pěstouny, kteří mu poskytují vhodné prostředí nejvíce se podobající přirozené rodině 

(Provazníková, 2002). Výchova tohoto typu je upřednostňována před výchovou ústavní. 

2) Ústavní výchova 

 V této formě výchovy jsou jedinci umístěni do institucí (kojenecké ústavy, dětské 

domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, domovy pro osoby se zdravotním 

postižením aj.). Setkáváme se zde nejen s dětmi, které vyžadují okamžitou pomoc, ale i s 

dětmi, kterým soud nařídil ústavní či ochrannou výchovu, s těmi, kteří byli do zařízení 

umístěni vlastními rodiči, nebo dokonce dobrovolně (Bubleová a kol, 2011). 
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Pro účely své práce se budu zabývat náhradní rodinnou péčí, která je pro mě stěžejní z toho 

důvodu, že právě zde je realizována pěstounská péče. 

 

Schéma NRP (Bubleová a kol., 2011) 

 Možností, jak přijmout dítě do rodiny, je v České republice hned několik. Asi 

nejznámější a nejčastější formou náhradní rodinné péče je osvojení neboli adopce a 

pěstounská péče, ke které se přidává pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství a 

opatrovnictví. 

 V České republice je velký důraz kladen především na blaho dítěte a aby je bylo 

možné umístit do jakékoliv formy NRP, je třeba aby byly splněny různé podmínky, které 

jsou samozřejmě legislativně zaštítěny. Česká republika, jakožto právoplatný člen OSN, 

přijímá za své a řídí se dle Úmluvy o právech dítěte (Bubleová a kol., 2011). K dalším 

právním předpisům, pokud pomineme Ústavu a Listinu lidských práv a svobod, které zde 

hrají taktéž stěžejní roli, dále vycházíme zejména z novely Občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb., který vstoupil v platnost v lednu 2014 a tím nahradil zákon č. 94/1963 Sb., o 

rodině, včetně jeho pozdějších novelizací a přinesl tak mnohé změny.  V neposlední řadě je 

třeba uvést zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (Pazlarová, 2016). 
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2.2 Formy náhradní rodinné péče 

 Jak už jsem zmínila výše, jedná se o formu náhradní výchovy, která je 

zprostředkována náhradními rodiči či pěstouny, kteří poskytují dítěti rodinné zázemí, které 

se nejvíce podobá přirozené rodině. Smutným faktem může být, že NRP se v dnešní době 

netýká pouze osiřelých dětí, které přišly o své rodiče. Ve valné většině se jedná o tzv. 

sociálně osiřelé děti, jejichž rodiče žijí, ale z nejrůznějších důvodů se o své děti nestarají. 

 Jednotlivé instituty NRP, které budu níže specifikovat, se svou povahou liší. Liší se 

v několika aspektech jako např. charakteristikou žadatelů, jejich motivací, odměnou, právy 

a povinnostmi vůči dítěti a v neposlední řadě právy a povinnostmi biologických rodičů aj., 

které budu postupně pro přehlednost uvádět v jednotlivých specifických bodech své práce 

(Bubleová kol., 2011). 

2.2.1 Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby 

 Podle předešlého obrázku z roku 2011 je možné si povšimnout, že svěření dítěte do 

péče jiné fyzické osoby než rodiče bylo až do ledna 2014 pod záštitou zákona č. 94/1963 

Sb., o rodině. V současné době o možnosti této formy výchovy pojednává výše zmiňovaný 

Občanský zákoník 89/2012 Sb. 

 Ve chvíli, kdy se rodiče nejsou schopni nebo nemohou starat o své dítě, prvním 

institutem NRP, který přichází v úvahu, je právě svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby 

neboli "pečující osoby". Soud zpravidla označí statusem "pečující osoby" příbuzného 

dítěte, ale není to podmínkou, může to být osoba, která je dítěti blízká a ke které má 

vytvořen citový vztah. Soud nadále určuje práva a povinnosti pečující osoby a stanovuje 

výši výživného, které jsou biologičtí rodiče povinni hradit (Občanský zákoník, 2012). 

2.2.2 Osvojení (Adopce) 

 Jedná se o formu NRP, při které vzniká nový příbuzenský vztah.  Osvojení je 

zakotveno legislativně v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., který upravil zákon 94/1963 

Sb., o rodině a jeho pozdější novelizace. Hlavním cílem adopce je poskytnout dítěti stabilní 

zázemí, prostředí, ve kterém se bude moci plnohodnotně rozvíjet, také nabízí výchovu a 

lásku osvojitelů1 a zároveň osvojitelům dává jedinečnou možnost stát se rodiči. Tato forma 

                                                 
1 Funkce výchovy a lásky, ze strany osvojitelů k dítěti, však nemusí být vždy 100% naplněna. 
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NRP je specifická a odlišná od ostatních forem zejména z toho důvodu, že původní vztahy 

dítěte s biologickou rodinou zanikají ve chvíli osvojení novými rodiči, manželi či 

jednotlivci, kteří v tu chvíli nabyli stejných práv a povinností jako biologičtí rodiče 

(Matějček a kol., 2002). 

2.2.3 Poručenství s péčí 

 Poručenství je opět ve většině případů výhodnější než ústavní péče vzhledem k 

rodinnému prostředí, které je dítěti poskytováno. Jedinec má možnost vyrůstat v prostředí 

lidí, které dobře zná, čili opět můžeme hovořit o příbuzném nebo o osobě, ke které má dítě 

vytvořeno citové pouto. Avšak přece jen se tato péče liší od svěření dítěte do péče jiné 

fyzické osoby v tom smyslu, že dítě může být svěřeno do péče i osobě, která je zařazena v 

evidenci žadatelů o zprostředkování NRP.  Dle zákona se mezi poručníkem a poručencem 

nevytváří vztah rodič a dítě. Biologickým rodičům zůstává vyživovací povinnost, přesto 

rodičovská zodpovědnost je pozastavena či úplně zrušena. Poručník na základě tohoto 

faktu pečuje o dítě, vychovává a spravuje jeho majetek do doby plnoletosti, nicméně ke 

svým rozhodnutím ve vztahu k dítěti potřebuje vyjádření a rozhodnutí soudu, kterému se 

zodpovídá a podává informace o vývoji a prospěšnosti svého poručence (Bubleová kol., 

2011). 

2.2.4 Opatrovnictví 

 Nejedná se o formu náhradní rodinné péče, opatrovník může být buď fyzická 

osoba, nebo i institut sociálně právní ochrany dítěte, který hájí zájmy dítěte v případě střetu 

mezi ním a zákonnými zástupci či zákonnými zástupci navzájem, v majetkových sporech 

atd. (Bubleová a kol., 2011). 

2.2.5 Pěstounská péče 

Typy pěstounské péče 

1. Pěstounská péče 

 O svěření do pěstounské péče opět rozhoduje soud, který se řídí dle nového 

Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., a zákonu č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně 

dětí. Pěstounem se může stát osoba, která je zařazena v evidenci o zprostředkování NRP  a 

je pro tento institut vhodná. Pěstoun o dítě pečuje, vychovává ho a poskytuje mu zázemí, 
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ale nevzniká mezi nimi, stejně jako u poručníka, vztah rodič a dítě, PP je vnímána spíše 

jako dočasná záležitost. Pěstoun dále spravuje dítěti majetek a rozhoduje o běžných 

věcech, pokud se jedná o mimořádné záležitosti je nutné požádat o souhlas zákonného 

zástupce dítěte nebo soud v případě, že je pěstoun přesvědčen o střetu zájmů mezi dítětem 

a zákonným zástupcem (např. vyřízení všech potřebných náležitostí k vycestování z ČR). 

Rodiče dítěte mají veškerá práva a povinnosti včetně vyživovací povinnosti, která 

pěstounům odpadá. Taktéž stát zajišťuje hmotnou podporu nejen dítěti, ale i pěstounům. V 

PP se předpokládá, že dítě své biologické rodiče zná a že se s nimi bude v průběhu pobytu 

v nové rodině scházet (Bubleová, Vyskočil a kol., 2013). 

 Děti, se kterými se setkáváme v pěstounské péči, nemají příliš velké šance na to, 

aby byly adoptovány a to hned z několika důvodů: nejsou tzv. právně volné (např. rodiče 

nepodepsali potřebné dokumenty, aby mohlo být dítě předáno k adopci), často se jedná o 

děti staršího věku, zástupce etnických menšin, děti hendikepované nebo skupiny 

sourozenců, které není snadné umístit (Bubleová, 2002). 

2. Pěstounská péče na přechodnou dobu 

 Tento typ pěstounské péče v ČR existuje již od roku 2006, ale až s novelou zákona 

o sociálně právní ochraně dětí se začal dostávat do povědomí a bylo mu věnováno více 

pozornosti i v praxi. Hlavním cílem tohoto typu pěstounství je poskytnout okamžitou 

pomoc dítěti, o nějž se rodiče nemohou starat a zajistit tak snadnější cestu do nové rodiny. 

Nejčastěji se tedy jedná o miminka, jejichž matky se jich vzdaly po porodu, ale může jít i o 

rodiče, kteří nejsou na příchod dítěte dostatečně připraveni a potřebují čas, aby si mohli 

upravit všechny náležitosti, než přivedou dítě domů a zároveň dítě může být umístěno do 

PPPD na základě rozhodnutí soudu. Dítě je tedy vloženo do stabilní rodiny, která se o něj 

postará, než se rozhodne, co bude dál.  

 dítě je určeno k adopci 

 dítě se vrací ke svým biologickým rodičům 

 Tím, že se jedná o takto malé děti, jsou logicky kladeny i zvýšené požadavky na 

pěstouny. PPPD může trvat maximálně jeden rok, existuje však výjimka. Pokud je dítě 

umístěno spolu se svými sourozenci do jedné rodiny v rámci PPPD, mohou všichni 
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sourozenci zůstat spolu, avšak pouze do doby, než uplyne rok od nástupu posledního ze 

sourozenců do dané rodiny (Bubleová, Vyskočil a kol., 2013). 

2.3 Motivace 

2.3.1 Motivace k osvojení 

 Hlavní motivací většiny párů pro osvojení si dítěte je stát se rodiči. Toto rozhodnutí 

zvažují zejména na základě dlouhé doby čekání na dítě, které nepřichází, po nekonečných 

pokusech otěhotnět, ať už přirozenou cestou nebo prostřednictvím umělého oplodnění, a na 

základě zklamání z opakovaných neúspěchů. Další motivací, pro zcela odlišné páry, může 

být fakt, že chtějí pořídit svým dětem sourozence, nebo se jedná o páry, jejichž dítě 

zemřelo a prostřednictvím adopce si mohou to prázdné místo ve svých srdcích zaplnit. 

Nicméně s očekáváními se pojí také zklamání, zejména u těch párů, které nemají již jinou 

možnost jak "získat" dítě. Je třeba si uvědomit to, že dítě pochází z odlišného prostředí, má 

svou minulost, biologické rodiče a třeba i sourozence a vše nelze ovlivnit výchovou. 

Rodiče touží mít své dítě " jen pro sebe", aby bylo "jen jejich", ale je třeba říci, že nikdo 

není majetkem nikoho. Respektováním těchto faktů lze předejít mnohým zklamáním. Proto 

se při výběru potencionálních rodičů preferují žadatelé, kteří se svou motivací příliš neliší 

od žadatelů pěstounské péče (Zezulová, 2012). 

2.3.2 Motivace k pěstounství 

 Jak jsem zmiňovala výše, pěstounská péče bývá spíše dočasným řešením krizových 

situací, nicméně není vyloučeno, že by dítě nemohlo ve své pěstounské rodině zůstat až do 

své dospělosti. Tento vztah je postaven na jiných základech než osvojení a tak se tito 

jedinci mohou vídat se svými rodiči, ale i prarodiči nebo širším příbuzenstvem, což u 

adopce není možné2. Co tedy může být motivací pro pěstouny přijímat do své rodiny, do 

"bezpečí", děti, u kterých je vcelku pravděpodobné, že jejich rodinu opustí nebo, že se stále 

budou vracet do své původní rodiny a tím pádem se jim nemusí naplňovat jejich původní 

očekávání? 

                                                 
2 Na druhou stranu, i přes tuto možnost styku se svou původní rodinou, to není pravidlem. V první řadě záleží 

na biologických rodičích, či širším příbuzenstvu, zda mají zájem být s dítětem v kontaktu, ale důvodů může 

být celá řada např. odnětí svobody, vážná nemoc aj.. 
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 Svým způsobem se motivace k pěstounství může překrývat s motivací osvojit si 

vlastní dítě. Může se jednat o páry, které touží po vlastním dítěti, ale nechce se jim tak 

dlouho čekat, dokud neprojdou výběrovým řízením a všemi školeními, a proto zvolí tuto 

"snazší" cestu. S touto motivací by mohl být do budoucna problém, je zapotřebí, aby si 

rodiče, potažmo pěstouni, uvědomili, že PP se nerovná osvojení, nemohou si dítě 

přivlastnit a musí počítat s neustálými zásahy původní rodiny. Dále motivací může být, 

opět stejně jako u adopce, pořídit svým dětem sourozence. Avšak motivace k pěstounství 

může mít i jiné důvody, se kterými se u osvojení nesetkáváme (Zezulová 2012). 

 Touha pomoci dítěti a udělat tak dobrý skutek 

 Vychovatelské dovednosti 

 Inspirace v blízkém okolí (Bubleová, Vyskočil a kol., 2013) 

 V neposlední řadě bych ráda zmínila motivaci, se kterou často operuje veřejnost a 

tou jsou peníze. Pěstouni jsou státem podporováni peněžním ohodnocením, ale částky 

které dostávají, nejsou cestou, na které by mohli zbohatnout. Tito lidé, pokud svou práci 

řádně vykonávají a roli pěstouna berou jako poslání, prokazují svému státu velkou službu, 

protože dítě, které pochází z nezdravého prostředí a má za sebou nelehkou minulost, 

potřebuje o to více lásky a péče, aby se stalo dobrým člověkem, nerozšiřovalo sociální 

vyloučenost a hlavně, aby mělo nárok a možnost žít kvalitním životem (Zezulová, 2012). 

2.4 Proces v pěstounské péči 

2.4.1 Žádost o pěstounskou péči 

 Zájemce o pěstounskou péči podává svou žádost na Obecním úřadu s rozšířenou 

působností v místě svého bydliště. Tuto žádost může podat každá fyzická osoba s českým 

občanstvím, nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR. Posuzování žadatelů probíhá taktéž na 

Obecním úřadě s rozšířenou působností, kde se zakládá složka žadatele, která musí 

obsahovat: 

 výše zmiňovanou žádost,  

 doklad o státním občanství,  

 výpis z rejstříku trestů,  
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 zprávu o zdravotním stavu žadatele/ů 

 informace o ekonomických a sociálních poměrech  

 písemný souhlas, že orgán sociálně právní ochrany dětí má nárok zjišťovat další 

nezbytné informace o žadateli a dále smí kontrolovat, zda nedošlo ke změnám 

skutečností uvedených ve spisu  

 " písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny" 

(Bubleová, Vyskočil a kol., str. 25,26, 2013) 

 "stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o 

zprostředkování pěstounské péče" (Bubleová, Vyskočil a kol., str. 25,26, 2013) 

 Tato dokumentace je posléze odeslána k posouzení na krajský úřad. Krajský úřad si 

vede svou evidenci o žadatelích, ale i o dětech, které je třeba umístit, snaží se najít ideální 

pěstouny pro dané dítě. Předtím, než krajský úřad zařadí žadatele do své evidence, je nutné 

ho podrobit odbornému posouzení. Tomuto posouzení se podrobí jak žadatel, tak jeho 

rodina, zvláště pak jeho děti, u kterých se navíc zjišťuje schopnost přijmout nové dítě do 

rodiny. Při posouzení musí být prokázána bezúhonnost žadatele, ale i členů jeho 

domácnosti. V neposlední řadě se zhodnocuje celková příprava na příchod dítěte do 

rodiny, včetně speciální přípravy, která je nezbytná u žadatelů o PPPD. U žadatelů PPPD 

se posuzuje schopnost starat se o děti, které vyžadují speciální péči a schopnost spolupráce 

a komunikace s rodiči dítěte (Bubleová a kol., 2014). 

 V rámci odborného posouzení se žadatelé podrobují psychologickému vyšetření, 

které zkoumá způsobilost žadatelů stát se pěstouny a zda jsou v současné chvíli skutečně 

připraveni přijmout nové dítě do rodiny. Kromě aktuálního psychického stavu, vztahové 

stabilitě a zázemí se zaměřuje na očekávání, představy žadatelů a jejich motivaci. Dále je 

nutné, aby každý žadatel absolvoval odbornou přípravu nejméně 48 hodin a u PPPD je 

časová dotace navýšena na 72 hodin. V rámci přípravy se žadatelé dozvědí spoustu 

důležitých a užitečných informací a upřesní si své představy o pěstounství a dítěti 

(Pazlarová, 2016). 
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2.4.2 Doprovázení a kontrola 

Doprovázení je zaštítěno zákonem o sociálně právní ochraně dítěte. Jedná se o službu, 

která je poskytována pěstounským rodinám a vyznačuje se zejména svou podpůrnou 

funkcí. Naopak úkolem OSPODu je kontrolní funkce. Kvalitní péče je zajišťována právě 

díky rovnováze a spolupráci mezi těmito složkami. 

Hlavní cíle doprovázení: 

 poskytnout podporu pěstounům 

 poskytnout podporu dítěti 

 poskytnout podporu rodině jako celku 

 Důležitou osobou v procesu doprovázení je klíčový pracovník, který poskytuje 

služby členům pěstounské rodiny. Za rodinou by měl docházet 1x-2x do měsíce 

(Pazlarová, 2016). 

2.4.3 Ukončení pěstounské péče 

 Standardně by měla pěstounská péče končit plnoletostí svěřeného dítěte nebo 

výjimečně po dokončení studií maximálně do 26 let, bohužel to není pravidlem. Jak jsem 

již zmiňovala výše, o svěření do pěstounství rozhoduje soud a je to právě soud, který ze 

závažných důvodů může PP předčasně zrušit (Matějček a kol., 2002). 

Důvody předčasného zrušení PP dle Pazlarové (2016): 

 Zrušení na návrh pěstounů 

 V tomto případě jde nejčastěji o vyústění dlouhodobých problémů, které se 

mohou týkat jak chování svěřeného dítěte, nepříznivého klimatu v rodině, negativního 

ovlivňování členů rodiny a jiných vlastních či svěřených dětí, nezvládnutí výchovy aj.  

 Zrušení na návrh OSPODu 

 Stane se tak, pokud OSPOD uzná, že setrvávání v rodině pro dítě není 

přínosem ale rizikem. Důvodů může být několik např. nevhodné výchovné praktiky, 

nedostatečný zájem o dítě aj.. 
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 Zrušení na návrh dítěte, které není s péčí spokojeno 

 V tomto případě podává návrh k projednání věci zákonný zástupce dítěte, 

posléze má dítě právo vyjádřit se k probíhající situaci. Soud by měl k výpovědi dítěte 

přihlédnout. 

2.5 Organizace 

 V České republice existuje mnoho organizací, které se zabývají rodinou a jejím 

poradenstvím, zejména pak existuje i spousta takových, jejichž hlavním zaměřením jsou 

právě opuštěné a zanedbávané děti. Za zmínění jistě stojí Fond ohrožených dětí, který má 

své zastoupení po celé ČR. V současné době provozuje 17 zařízení Klokánek, která jsou 

určena dětem vyžadujícím okamžitou pomoc. Tato organizace byla založena v dubnu roku 

1990. Jejich činnost je rozmanitá, kromě zařízení Klokánek poskytují krizovou linku3, 

hledají vhodné pěstounské rodiny, zajišťují osvětu a angažují se ve zlepšení legislativy ve 

prospěch dětí4. Dále vyjmenuji několik organizací z Prahy a okolí. 

DOM - Praha 8, www.dom-os.cz. Tato organizace se zaměřuje na děti, které vstupují do 

života bez rodinného zázemí. 

Středisko náhradní rodinné péče - Praha 1, www.nahradnirodina.cz. Toto sdružení pomáhá 

ohroženým dětem jak v pěstounské péči, tak v dětských domovech. 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - Praha 5, www.mccsp.cz. Tato 

poradna připravuje žadatele o NRP. 

Natama, os - Praha 3, www.natama.cz. Sdružení vyhledává a následně připravuje zájemce 

o pěstounskou péči. 

Rosa, středisko pomoci ohroženým dětem - Kladno, www.spod.cz 

Rozum a Cit, o.s. - Říčany, www.rozumacit.cz/os 

 

 

                                                 
3 Zejména pro matky, které své těhotenství tají. 
4 Informace dostupné z internetových stránek organizace: www.fod.cz 
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3 Historie pěstounské péče 

 Již ve starověkém Řecku a Římě se setkáváme s problematikou nechtěných dětí a 

"pěstounství", přičemž tento termín ještě neexistoval. Zejména vyšší vrstvy a lidé bohatí 

využívali služby tzv. kojných. Tento trend nejspíše zapříčinil ekonomický růst dané země, 

ideály ženské krásy se neslučovaly s těhotenstvím a výchovou dítěte. Kojné5 samy 

nabízely služby těmto rodinám, jednalo se o členky služebnictva, kterým byla svěřena 

výchova. V jiných zemích se stalo trendem posílat děti s kojnými na venkov, kde měly být 

vychovány a posléze po 2 letech odeslány zpět do původní rodiny (Matějček a kol., 1999). 

 Nalezinec6, stejně jako institut kojných, můžeme považovat za předchůdce 

pěstounské péče. První nalezinec byl údajně založen v roce 335 v Konstantinopoli, 

následoval Milánský nalezinec v roce 787, který je často uváděn jako první svého druhu 

(Smolíková, 2014). V době osvícenství na konci 18. století počty nalezinců začaly stoupat. 

Placené kojné a chůvy zůstávaly nadále oblíbené a jejich existence pokračuje, avšak toto je 

ten moment, kdy se jim poprvé dostalo úředního názvu "pěstounů". Rozdíl oproti době 

předešlé spočívá v tom, že děti neodcházejí z rodin, jak tomu bylo dříve, ale z nalezinců ke 

svým kojným na venkov, kde pobývají po dobu 6 let. Funkce kojných tohoto typu se 

pomalu přetváří na pěstounskou péči. Pěstounky svou způsobilost prokazovaly 

vysvědčením a na základě toho dostávaly svou odměnu od státu, nicméně odměna nebyla 

vzestupná, jak bychom logicky očekávali vzhledem k situaci v současné době, ale naopak 

jejich příjem se s věkem dítěte snižoval. Pěstounky tedy doufaly v nějaké přilepšení od 

biologických matek dětí, avšak marně, protože samy biologické matky neměly možnost 

vybavit své dítě řádným způsobem vzhledem k jejich finanční situaci (Matějček a kol., 

1999). 

                                                 
5 Ideální kojné bylo něco mezi 20-30 rokem, asi 6 týdnů po porodu svého druhého či třetího dítěte a byla 

ochotna za úplatu poskytovat své mléko nevlastnímu dítěti.  Kojná měla funkci chůvy a opatrovatelky, jak 

jsem zmiňovala výše často i mimo domov nevlastního dítěte. Kromě poskytování služeb šlechtě a bohatým 

lidem, kojné působily i v nalezincích (Smolíková, 2014). 
6 Nalezince jsou zajímavé tím, že jejich součástí se stala tzv. torna neboli otáčedlo, ve kterém mohly matky 

zanechat své dítě, o které se nechtěly starat. Otáčedlo může být považováno za předchůdce dnešních baby 

boxů, první takový nalezinec byl vystavěn ve 13. století v Římě. Avšak tyto nalezince byly postupně rušeny z 

důvodu nedostatku informací o umístěných dětech a jejich časté úmrtnosti, matky je odkládaly ve velmi 

těžkém zdravotním stavu nebo už mrtvé. Poslední nalezinec s otáčedlem byl zrušen až v roce 1913 a to v 

Madridu (Smolíková, 2014). 
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3.1 České země a pěstounství 

 V českých zemích se první nalezince začaly objevovat od 17. století7. Prvním 

domem byl pravděpodobně "Vlašský špitál", který se nacházel v Praze a byl založen již v 

roce 1575. Tento "špitál" sloužil po dobu 200 let a poskytoval útočiště zanedbaným dětem. 

Dalším ústavem, který se v roce 1776 spojil s "Vlašským špitálem", byl vybudován z 

odkazu hraběnky Kinské roku 1763. Za významný můžeme považovat rok 1789, kdy Josef 

II. za účelem vystavění nové porodnice a nalezince věnoval budovu u kostela sv. Apolináře 

a následně na toto místo byly přestěhovány děti z "Vlašského špitálu" (Smolíková, 2014). 

 Aby tyto instituce fungovaly řádným způsobem, byly roku 1854 převedeny do 

samosprávy a zemského majetku. Tyto instituce byly veřejné, proto jejich služeb využívaly 

zejména ženy bez prostředků, které očekávaly příchod nemanželského potomka. S 

postupem času se nalezince stávaly plnějšími a z toho důvodu bylo nutné rozšiřovat jejich 

prostory, a tak vznikl nový ústav na Karlově s pobočkami v Karlíně8. Služba poskytující 

péči o děti byla rozdělena do několika skupin: 

 bezplatná péče pro nemanželské děti, jejichž matky po porodu působily v ústavu 

jako kojné 

 placená péče, opět pro nemanželské děti, jejichž matky se nestaly kojnými 

 dočasná péče za denní plat 

 Pokud však mělo dítě možnost vyrůstat u příbuzných, tak to bylo povoleno, avšak 

za nižší odměnu cca 2/3 platu9 pěstounky (Smolíková, 2014). 

 Touha po "penězích" způsobovala problémy spojené se zištností, neboť peníze byly 

hlavním motivem stát se pěstounem. Tento fakt opět ovlivnil nejvíc děti samotné, kterým 

se nedostávalo takové péče, jaké by mělo (Smolíková, 2014). 

 

                                                 
7 Po skončení třicetileté války a po událostech, které přinesla, bylo mnohem více nekompletních rodin, tedy i 

více dětí bez rodičů, které vyžadovaly pomoc (Smolíková, 2014). 
8 Tyto ústavy byly vybudovány za účelem nahradit dítěti jeho skutečnou rodinu. Jak jsem zmiňovala výše, 

děti mohly žít mimo ústav u pěstounů do svých 6 let a poté se vracely do biologické rodiny či jedné z 

poboček v Karlíně, nebo zde zůstávaly po celou dobu (Smolíková, 2014). 
9 Pěstounky si po dobu 6 let přišly na 6 zlatých měsíčně v prvním roce a tato částka se úměrně snižovala s 

věkem dítěte (Smolíková, 2014). 
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Nalezinec měl hned několik funkcí, pro rekapitulaci můžeme shrnout: 

 útulek pro děti, které se narodily nejen v zemské porodnici (nemocnice, vězení) 

 "čekárna" před umístěním do PP 

 dětský domov (Smolíková, 2014) 

3.1.1 Období první republiky 

 Od vzniku samostatné Československé republiky roku 1918 bylo možné navázat na 

zlepšený systém péče o děti, který byl dosažen ještě za Rakouska-Uherska. Hlavním 

institutem, který se staral o děti opuštěné a osiřelé, byla komise Okresní péče o mládež10, 

která si vybudovala i moc výkonnou. Výše zmiňovaná zemská komise se přejmenovala na 

Zemské ústředí péče o mládež.  

 V té době se dle Matějčka (1999) PP na základě své "specializace" v péči o dítě 

dělila na několik skupin:  

1. "Pěstounská péče "nalezenecká" (Matějček a kol., 1999, str. 29) 

 Tento typ PP se liší od předchozího "pěstounství" v tom smyslu, že dítě není 

svěřováno do péče výlučně jedné pěstounce (ženě), ale zpravidla manželům, kteří se o dítě 

za úplatu starají. Je to tedy forma pobytu dítěte v rodině, která navazuje na pobyt v 

nalezinci či sirotčinci. Délka pobytu - opět omezená, nejprve do 10 let a poté byla věková 

hranice prodloužena do 16 let. 

2. "Pěstounská péče řízená a kontrolovaná Okresními péčemi o mládež" (Matějček a 

kol., 1999, str. 29) 

 Na základě vzniku zákona o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských, získali 

sociální pracovníci kompetenci vybírat vhodné pěstouny, kteří měli být ideálně bezúhonní, 

v dobrém zdravotním i psychickém stavu, se stálým zaměstnáním a kvalitním domácím 

prostředím atd..  

 

                                                 
10 V roce 1931 na našem území bylo spravováno cca 60 dětských domovů a okresy měly za úkol spravovat 

celkem 24 okresních sirotčinců. Kapacita v těchto zařízeních nepřesahovala 20, čímž si zajistili rodinný ráz 
(Matějček a kol., 1999). 
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3. "Pěstounská péče v tzv. koloniích" (Matějček a kol., 1999, str. 29) 

 První kolonie vznikaly na Moravě a posléze se začaly šířit i do Čech. Jednalo se o 

rodiny žijící v jedné obci, okresu apod., kterým bylo svěřeno v rámci pěstounské péče dítě. 

Místní uzpůsobení tohoto typu usnadňovalo práci sociálním pracovníkům v rámci 

kontroly, ale i v případě potřeby mohli poskytnout svou pomoc např. s výchovou.  

4. "Pěstounská péče na základě dohody mezi rodiči dítěte a pěstouny" (Matějček a 

kol., 1999, str. 30) 

 Poslední typ PP se obejde bez přítomnosti soudu. "Tento způsob péče se pak měnil 

ve svěřování dětí do péče prarodičům nebo příbuzným." (Matějček a kol., 1999, cit.str.30) 

Jako jediný z výše zmiňovaných přístupů si udržel své postavení až do sedmdesátých let.  

 I přes výše zmiňované "specializace" PP v období první republiky bylo za nejlepší 

formu NRP považováno osvojení (adopce). A to právě díky přenesení veškeré 

zodpovědnosti za dítě na adoptivní rodiče, kteří mu svou výchovou a poskytnutým 

prostředím nabízeli domov, který se svou podobou nejvíce blížil klasickému rodinnému 

systému (Bechyňová, Bubleová a kol., 2007). 

3.1.2 Období po 2. světové válce 

 Po roce 1948 se v Československu změnil politický režim, do popředí se dostal 

komunismus, a s tím nastaly změny v systému NRP (Bechyňová, Bubleová a kol., 2007). 

Došlo k přejmenování nalezinců na Ústavy péče o dítě, další změnou bylo zrušení Okresní 

komise péče o mládež i Zemského ústředí, byl zrušen systém péče o ohrožené děti a 

činnost dobročinných sdružení byla taktéž ukončena (Matějček a kol., 1999). Veškeré 

pravomoci týkající se ohrožených dětí získala ministerstva a státní odbory (Bechyňová, 

Bubleová a kol., 2007). Všechny formy pěstounské péče byly zrušeny roku 1950, kromě 

příbuzenské, která si své místo udržela (Matějček a kol., 1999).  

 Od té doby byla výchova přemístěna do ústavů, ve kterých vyrůstalo velké 

množství jedinců. Tyto instituce byly často velmi vzdálené od okolní civilizace, a tak děti 

vyrůstaly izolovaně, bez možnosti kontaktu např. se sourozenci, což mělo nepříznivý vliv 

na psychiku, která však nebyla předmětem zájmu zmiňovaných ústavů. Problémem těchto 
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zařízení byla špatná komunikace mezi jednotlivými ústavy11, dále lze jmenovat neustálé 

stěhování dětí z ústavu do ústavu a časté střídání personálu, což nepřispívalo ke stabilitě 

prostředí aj. Z toho vyplývá, že děti neměly příliš možností vytvořit si stálou vazbu k jedné 

osobě, která o ně pečovala. Zmiňovaná vazba mezi dítětem a pečující osobou je pro 

budoucí vývoj velmi důležitá (Bechyňová, Bubleová a kol., 2007). 

 Až s příchodem 60. let svitla naděje na změnu, odborníci (psychologové, lékaři aj) 

shledali kolektivní výchovu za nevhodnou a to hned z několika důvodů. Děti, které 

vyrůstaly většinu svého života v ústavech, tedy mimo rodinu, se prezentovaly odlišně od 

dětí, které v rodině vyrůstaly. Jejich vývoj byl do značné míry opožděný, těžko si vytvářely 

nové vztahy, projevovaly se asociálně a vstup do společnosti pro ně byl velmi těžký. Až 

zákon o rodině z roku 1963 poskytl těmto dětem právní ochranu a vnesl nové podněty k 

přepracování systému NRP (Bechyňová, Bubleová a kol., 2007). 

 Zlom nastal se začátkem 70. let na základě iniciativy, která vyústila ve vznik SOS 

vesniček. V legislativě se s pěstounskou péčí setkáváme opět až v roce 1973 s přijetím 

zákona o pěstounské péči, jehož některá ustanovení můžeme i v dnešní době nalézt v 

zákoně o sociálně právní ochraně dítěte (Nadace J&T, 2015). 

3.1.3 Porevoluční období 1989 

 Významné změny v systému NRP nastaly i po sametové revoluci v roce 1989.  

Velká pozornost se začala směřovat na zájmy dítěte, které jsou nadřazeny nad zájmy 

osvojitelů či pěstounů. Bylo to období příznivé pro vznik neziskových organizací na 

podporu ohrožených dětí (Bechyňová, Bubleová a kol., 2007). 

 V roce 1999 byl přijat zákon 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dítěte, který 

poskytuje právní ochranu dětem do 18-ti let. Dalším stěžejním datem byl rok 2006, kdy se 

dostala do povědomí pěstounská péče na přechodnou dobu díky novele tehdy ještě 

platného zákona o rodině. Nejvíce změn však přinesla novela zákona o sociálně právní 

ochraně dítěte platná od ledna 2013 a nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost 

1.1.2014 čímž zrušil zákon o rodině z roku 1963 (Nadace J&T, 2015). 

                                                 
11 Jednotlivé instituce spravovala odlišná ministerstva - ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství 

(Bechyňová, Bubleová a kol., 2007). 



25 

 

4 Rodina - Pěstounská rodina  

 Pojem rodina je každému důvěrně známý, a tak by se mohlo zdát, že její definice 

bude banální a nebude činit žádné větší potíže. Opak je pravdou, Gillernová (2000) 

definuje rodinu z psychologického hlediska jako "…, první sociální skupinu, ve které dítě 

žije, a získává zkušenosti lidského soužití, pomoci, ale i konfliktů a jejich zvládání, kladení 

společenských požadavků a norem a kontroly jejich plnění." Podle psychologického 

slovníku jde o " spol. skupinu spojenou manželstvím n. pokrevními vztahy a odpovědností a 

vzájemnou pomocí" (Hartl, Hartlová, 2000, str. 512). Stále se pohybujeme na poli 

psychologie a v každé z definic převažují jiné proměnné. Jak na rodinu tedy pohlíží jiné 

vědy nebo zahraniční literatura či odborníci? Podle sociologického slovníku (1996) je 

rodina "původní a nejdůležitější společenská skupina a instituce". Pokud bychom pátrali v 

anglické literatuře, setkáme se s definicí rodiny jako sociální skupiny, která se typicky 

skládá z jednoho nebo dvou rodičů a jejich dětí12. Rozšířená definice říká, že existují různé 

typy rodin, ze kterých je většina spojena sňatkem, dále biologicky nebo adopcí. Stejně tak 

to mohou být lidé, kteří jsou spojeni prostřednictvím náklonnosti, povinnosti, závislosti 

nebo spolupráce13. 

 Jak je z výše uvedených definic patrné, neexistuje přesná a jednotná definice 

rodiny. Rodinu je možné vymezit z různých úhlů pohledu jednotlivých vědních disciplín 

jako je sociologie, právo, ekonomie aj. V psychologii lze rodinu definovat dle jejích 

přístupů jako např. behaviorismus nebo psychoanalýza a dle jednotlivých aspektů 

(socializace, komunikace atd.) (Gillernová a kol., 2000). Je možné si povšimnout, že 

definice mají společné prvky, které rodinu charakterizují (skupina lidí, která žije společně a 

vzájemně se od sebe učí).  

 Tradiční rodinu tvoří standardně rodiče, tedy matka, otec a děti, ačkoli mnohé se s 

postupem času změnilo. Ve 21. století není nic neobvyklého, že jsou děti vychovávány 

jedním z rodičů, a to z nejrůznějších důvodů, nebo svými prarodiči či dokonce 

                                                 
12 "a fundamental social group in society typically consisting of one or two parents and their 

children." (www.thefreedictionary.com) 
13 “There are diverse types of families, many of which include people related by marriage or biology, or 

adoption, as well as people related through affection, obligation, dependence, or cooperation." (Rothausen, 

1999, str. 820) 
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homosexuálními páry. Tím, že některé páry nemohou založit vlastní rodinu, která je 

založena na biologické bázi, se definice rodičů a dětí stává ryze základní a neúplnou. 

Existují totiž lidé, kteří se domnívají, že skupina přátel může také tvořit rodinu, nebo 

dokonce domácí zvířata se pro některé stávají právoplatnými členy rodiny. Je tedy třeba 

pro účely jednotlivých vědních disciplín a přístupů, upravit definici tak, aby odpovídala 

předmětu daného oboru (Blessing, rukopis). 

4.1 Typy rodin 

 Možný (2008) zmiňuje rodinu nukleární14, Matoušek (2003) připojuje rodinu širší15 

a  rodinu polygamní16. Mluvíme o nenahraditelném prostředí, které se podílí na 

adekvátním vývoji jedince. Dle Matějčka (1994) by rodina měla znamenat životní jistotu a 

bezpečí. Ne vždy však nukleární rodina uspěje jako funkční.  

Dle Vaníčkové (2007) hovoříme o 4 typech rodiny: 

 funkční rodina- v ČR 85% zastoupení  

 Nejčastěji zastoupený typ rodiny, o který se zároveň ve společnosti nejvíce usiluje. 

Děti jsou zaopatřeny jak po psychické tak fyzické stránce a netrpí nedostatkem. 

 problémová rodina- v ČR 12% zastoupení 

 Jedná se o rodiny, ve kterých se vyskytuje nějaký závažnější problém, který lze s 

pomocí odborníků zvládnout tak, že děti nejsou po vývojové stránce ohroženy. 

 dysfunkční rodina- 2-3% zastoupení 

 Rodina s velmi závažnými problémy, které zásadně ovlivňují prospěch a vývoj 

dítěte. Pokud se v rodině nezlepší podmínky, hrozí odebrání dítěte. 

 afunkční rodina- 0,5% zastoupení 

Tento typ rodin neplní svou funkci a ohrožuje dítě natolik, že je nutné je odebrat.  

                                                 
14 Nukleární rodina je taková, která je složena z rodičů a dětí (Matoušek, 2003). 
15 Širší rodina se skládá z příbuzenstva (prarodiče, teta, strýc, bratranci, sestřenice aj.) (Matoušek, 2003). 
16 Polygamní rodina je taková, ve které "jeden z rodičů měl společensky uznávanou vazbu s jiným 

partnerem". (Matoušek, 2003, str. 10)Např. otec zastává tuto roli v několika nukleárních rodinách (Matoušek, 

2003). 
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4.2 Funkce rodiny 

Dle Gillernové (2000) mezi základní funkce rodiny patří: 

1. Funkce reprodukční 

2. Funkce materiální 

3. Funkce výchovná 

4. Funkce emocionální 

 Z výše uvedeného je patrné, že soužití několika lidí má své opodstatnění a rodina 

jako taková vzniká za nějakým specifickým účelem.  

 Dítě přichází na svět slabé a odkázané na pomoc pečující osoby, to ale neznamená, 

že není schopné vnímat své okolí a prostředí, ve kterém se nachází. Na své okolí si začíná 

pomalu zvykat a učí se reagovat na podněty, které k němu přicházejí. Těmito reakcemi se 

snaží zaujmout pozornost svých blízkých (Vágnerová, 2012). Pro rané fáze dětství je 

typické, že je dítě na rodině závislé nejen fyzicky, ale i emocionálně (Krejčířová, 2007). V 

rodině dochází k interakci mezi jednotlivými členy, na základě kterých se dítě učí jak se 

chovat k lidem mimo rodinu. V průběhu interakce se dítě setkává s konflikty, dominancí, s 

výměnou informací a hlavně s podporou, respektem, oceněním či porozuměním17 

(Sobotková, 2012). Rodina je místem socializace, kde se jedinec učí komunikovat, 

pochopit pravidla a normy, a v neposlední řadě řešit problémy (Vágnerová, 2012). Rodiče 

mají velký vliv na to, jak bude dítě v budoucnu chápat svět kolem sebe a vzory, které si od 

nich odnáší, mají dle Krejčířové (2007) velký vliv na utváření jejich osobní identity. 

Zjednodušeně řečeno, rodina je místo, ze kterého si odnášíme poznatky o okolním světě, 

místo, kde se učíme všem potřebným dovednostem k "přežití". Ve funkčních rodinách se 

navíc učíme lásce, citům a pochopení (Vágnerová, 2012). 

4.2.1 Rodinná identita 

 Existuje i něco jako rodinná identita- "kognitivní a emocionální "my" "(Sobotková, 

2012, str. 44) prostřednictvím které se jedinec učí sounáležitosti, adaptaci a pocitům 

vzájemné blízkosti s jednotlivými členy rodiny atd. Chápe stabilitu rodiny, probíhá zde 

                                                 
17 Vše co se dítě naučí a co odkouká si odnáší do budoucího života. Proto se setkáváme s rozdíly v chování 

mezi dětmi z různých typů rodin např. dysfunkční x funkční rodiny. Jedni si odnáší správné a jíní zase špatné 

vzorce chování. 
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vzájemná podpora a zájem o druhého. I z toho důvodu je výchova v rodině nezastupitelná, 

protože žádné ústavní zařízení neposkytne dítěti tolik pozornosti a zkušeností, kterých se 

mu dostane v rodině (Sobotková, 2012). 

4.2.2 Rodinné rituály 

 Důležité jsou rodinné rituály18, které opět přispívají k funkci ochranné, stabilizační 

a pomocné. Jedná se o nejrůznější denní rituály (spaní, stolování, zpívání) až po rituály 

slavnostní (Vánoce, oslava narozenin). Mají své nezastupitelné místo ve stabilizaci rodinné 

identity a napomáhají zvládat změny ve společnosti. Problém nastává v případě, že se od 

rituálů upustí a rodina je zanedbává, nechce, nebo je zapomíná praktikovat. Tento fakt 

zapříčiňuje slábnutí důležitosti rodinné identity19 (Sobotková, 2012). 

4.2.3 Rodinné hranice, koalice a aliance  

 V rodinách se také vytváří hranice, jsou to neviditelné linie, které vznikají mezi 

jednotlivými členy rodiny. Rozdělují vztahy manželů, rodičů, dětí aj. Ve funkční rodině by 

vždy tyto hranice měly existovat a její členové by je měli respektovat. Tyto hranice fungují 

i ve vztahu rodiny a společnosti20.  

 Jedinec se v rodinném prostředí setkává i s koalicemi21. Ty jsou chápany jako 

spojenectví mezi konkrétními členy rodiny. Důležitá je koalice manželů, jejichž vazba by 

měla být nejsilnější, ale i otevřena dalším vztahům (dětem). Tyto vztahy jsou pak mezi 

členy v rodině rovnoměrné (Sobotková, 2012). "… důležitými případy vazeb jsou aliance a 

koalice. Aliance označuje vztah spojenectví, v němž dvě osoby svou činností sledují spolu 

sdílený zájem. Koalice označuje také vztah takového spojenectví dvou osob, který však je 

zároveň namířen proti zájmu jiného člena." (Langmeier, Balcar, Špitz, 2000, str. 207, In: 

Sobotková, 2012). Dítě si prostřednictvím těchto spojení přebírá vzorce chování, které pak 

praktikuje v dospělosti.  

                                                 
18 Tyto rituály mohou být po generace staré, nebo se naopak může jednat o novou činnost konkrétní rodiny.  
19 Naopak lidé, kteří rituály postrádají, jsou většinou jedinci, kteří je zažili během svého dětství, ale neví jak 

je obnovit v nové rodině (Sobotková, 2012). 
20 Setkáváme se s rodinami se silnou vnitřní organizací a tím pádem nepropustnou hranicí, či s rodinami se 

slabou organizací, jejichž hranice jsou propustné (Sobotková, 2012). 
21 Můžeme se setkat jak s funkčními tak i dysfunkčními koalicemi (Sobotková, 2012). 
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 Jedinec v pěstounské péči má možnost si zažít, jak funguje rodina, ve které nejsou 

žádné závažnější potíže. Je vychováván buď sám, nebo s nevlastními sourozenci- 

biologickými dětmi pěstounů či jinými dětmi z PP. Má jedinečnou možnost vyzkoušet si 

vše, co rodina nabízí. Stěžejní je věk, v jakém bylo dítě předáno do PP. Mladší mají větší 

šanci, že se prostřednictvím nápodoby naučí správné vzorce chování, které budou moci v 

budoucnu aplikovat. 

4.3 Charakteristika členů rodiny 

4.3.1 Rodič - Pěstoun 

 Každý si dokáže představit, co se pod pojmem rodičovství skrývá, avšak jeho 

přesná definice není až tak zřejmá. V publikaci Hany Pazlarové (2016) se setkáváme s 

definicí rodičovství dle Šulové, která ho definuje jako trvalý vztah mezi pečovateli a 

dítětem, přičemž jej lze rozdělit na rodičovství biologické a psychologické. Dle Matějčka a 

Dytrycha (1999) oba dva typy existují pospolu, nejsou nutně v protikladu, nýbrž na sebe 

volně navazují, prolínají se a vzájemně se posilují. Výjimka však potvrzuje pravidlo a je 

tedy možné, aby existovalo rodičovství biologické bez toho psychologického a naopak. 

Pokud se rodič vzdá svého dítěte ihned po porodu a dále se o něj nestará, je splněna pouze 

funkce biologického rodičovství. Příkladem ryze psychologického rodičovství mohou být 

právě pěstouni, kteří vychovávají cizí dítě a vezmou ho za své. 

 Stěžejním se stává vztah mezi dítětem a rodičem. Aby se z dospělého stal úspěšný 

pěstoun, musí být schopen zajistit řádný psychický, fyzický a sociální vývoj dítěte až do 

jeho dospělosti. Tím splňuje své rodičovské kompetence, které několikrát zdůrazňoval ve 

svých publikacích i Zdeněk Matějček (Pazlarová, 2016).  

 Každý dospělý musí zvážit rizika, která plynou z jeho rozhodnutí stát se pěstounem 

a jaký to bude mít vliv na něj i jeho vlastní děti. Musí se rozhodnout, jestli chce vystavit 

své dítě takto velké změně, která ovlivní jeho dětství i zbytek života. Sám musí být 

připraven na situace, ve kterých se bude cítit bezmocný a frustrovaný (Younes, Harp, 

2007). Pěstounství je tedy záležitost celé rodiny, která ovlivňuje všechny její členy (Duffy, 

2013). 
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4.3.2 Biologické dítě pěstounů 

 Aby docházelo ke správnému psychickému vývoji dítěte, měli by rodiče naplňovat 

jeho základní potřeby, které dle Šulové (2007) jsou:  

 potřeba stimulace 

 potřeba smysluplného světa 

 potřeba životní jistoty 

 potřeba pozitivní identity (vědomí vlastního Já) a vlastní společenské hodnoty 

 potřeba otevřené budoucnosti (životní perspektivy) 

 I když se v posledních letech problematikou vlastních dětí pěstounů začali 

systematičtěji zabývat někteří odborníci, stále jim není věnována v odborné literatuře 

taková pozornost, jakou by si zasloužily. Odborníci vycházejí z výpovědí již dospělých 

jedinců, jejichž rodiče se stali pěstouny. Podle Pazlarové (2016) vzpomínají na to, že jejich 

podpora v rámci příprav na novou rodinnou situaci pramenila pouze ze strany rodičů, ale 

už ne ze strany patřičných úřadů. V dnešní době jsou vlastní děti pěstounů součástí procesu 

NRP a za jejich přípravu je zodpovědný příslušný krajský úřad.  

 Merrithew (1996) ve své publikaci upozorňoval na nedostatek informací v odborné 

literatuře, což je již 20 let, a stále se žádná publikace detailně nevěnuje vlivu pěstounství a 

jeho dopadu na biologické děti pěstounů. 

4.3.2.1 Příprava na příchod nového dítěte do rodiny 

 Na příchod dítěte do pěstounské péče je třeba připravit nejen rodiče, ale i jejich 

biologické děti (Zezulová, 2012). Večeřová (2014) považuje přípravu na příchod nového 

dítěte za zcela zásadní a vlastní dítě pěstounů by nemělo být z tohoto procesu za žádnou 

cenu vyloučeno nebo být opomíjeno. Rozdíl mezi dospělými a dětmi je v této situaci 

takový, že děti si příchod nového sourozence umí představit ještě méně než jejich rodiče 

(Pazlarová, 2016). Na biologických dětech pěstounů stojí významné procento úspěšnosti 

pěstounské péče, svým pozitivním či negativním jednáním ovlivňují celkový proces 

adaptace (Duffy, 2013). Proto Archerová (2001) doporučuje mezi dětmi několikaletý 

odstup. Pazlarová (2016) i Archerová (2001) se shodují na tom, že žárlivost či pocity 

zklamání jsou přirozenou reakcí. Aby adaptace na novou rodinnou situaci proběhla v 

pořádku, je třeba zajistit to, že si biologické děti nebudou dělat starost o své místo v rodině. 
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Děti musí mít jistotu, že neztratí pozornost svých rodičů a že si na ně rodiče udělají vždy 

čas. Obavy přicházejí i z omezení soukromí nebo z praktických změn v rodině. Pazlarová 

(2016) i Zezulová (2012) považují za přínosné stanovení přesných rolí dětí, které již v 

rodině jsou. Dále by se dětem měla nechat volnost v rozhodování, která je samozřejmě 

závislá na jejich věku, např. si může samo zvolit, zda chce pokoj sdílet s novým dítětem 

nebo ne22. Důležitý je také volný čas, který děti tráví se svými rodiči, nebo alespoň s 

jedním z nich, o samotě bez přítomnosti pěstounského dítěte. Pokud časové možnosti 

dovolí, nejlépe by se mělo jednat o jeden den v týdnu23, který bude věnován právě 

společným aktivitám mimo domov, ať už se jedná o výlety, nákupy, nebo oblíbený sport 

biologického dítěte. Děti si musí zachovat své vlastní dětství a mít i nadále pocit jistoty. 

Tím vzniká tlak na rodiče, kteří balancují na hranici mezi tím, aby pěstounské dítě 

nezahrnuli do své rodiny příliš pevně (nastálo) a mezi tím, aby mu poskytli domov a 

nabídli mu vše, co potřebuje (Poland, Groze, 1993). 

4.4 Sourozenecké vztahy 

 Sourozenecké vztahy jsou pro člověka velmi důležité. Ne každý si nutně uvědomí, 

že sourozenecký vztah je nejdelším sociálním vztahem, který jedinec během svého života 

prožívá.(Vágnerová, 2012) 

 Ve starším školním věku by se dle Vágnerové (2012) měly vztahy mezi sourozenci 

stabilizovat. Sourozenectví přináší cenné zkušenosti a pocit stability, ať už na tento vztah v 

danou chvíli jedinec pohlíží pozitivně či negativně. Tento věk bývá typický pro vzájemnou 

soutěživost, na druhou stranu často vítězí kompromisy, na kterých se jedinci společně 

dohodnou. Sourozenecké vztahy v náhradní rodině nejsou vždy jednoznačné a snadné, 

zejména pokud se v rodině nachází větší množství dětí různého věku. Tento fakt přináší 

jisté obtíže, ale i přínosy, které si děti odnášejí do svého budoucího života. Např. jsou 

schopni adaptace na různé životní podmínky a stávají se empatičtějšími (Fostering 

families, 2008). 

                                                 
22 Pokud je však situace taková, že nejsou prostorové možnosti na to, vytvořit každému dítěti svůj vlastní 

pokoj, mělo by si biologické dítě vybrat např. postel, nebo místo v pokoji, které bude výlučně jeho 

(Zezulová, 2012). 
23 popřípadě jeden den v měsíci 
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 I když by se mohlo na první pohled zdát, že nový sourozenec je vetřelcem a 

konkurencí, později se z něj může stát spolehlivý spojenec a dobrý přítel. Samozřejmě 

záleží na osobnosti dětí, na předchozí zkušenosti pěstounského dítěte a jeho schopnosti 

adaptace na rodinný systém, do kterého přichází. Pazlarová (2016) shledává pěstounské 

sourozenectví specifické tím, že vztahy se navazují právě až v pozdějším věku, což může 

zapříčinit fakt, že informace, které o sobě děti na začátku mají, jsou limitované.  

 Vlastní děti pěstounů se, podle výzkumu Fostering families (2008), často samy 

stávají pěstouny, nebo odborníky v oblasti péče o dítě a NRP. Zkušenosti, které získaly ve 

vzájemném soužití se svými nevlastními sourozenci, pozitivně ovlivnily jejich život. I 

když ne vždy to bylo jednoduché, cítily se pod tlakem, ale naučily se nebýt sobeckými a 

poznaly svět takový, jaký doopravdy je. 

4.4.1 Sourozenecké konstelace 

 Teorií sourozeneckých konstelací je hned několik. Touto problematikou se zabýval 

i Alfred Adler, který považoval pořadí sourozenců za směrodatný v utváření si svých 

postojů a vzorců chování (Drapela, 2011). Pořadí, ve kterém se sourozenci narodili, 

ovlivňuje jejich vývoj a osobnost24. 

 Prvorozené dítě je dle Adlera v nevýhodě, protože musí ustoupit ze středu zájmu 

matky ve chvíli, kdy přijde na svět jeho sourozenec. Pokud se tomu stane příliš brzy po 

jeho narození, tak citově trpí. Druhé - prostřední děti mají výhodu, že jsou od útlého 

dětství zvyklé na to, že pozornost matky se dělí mezi více sourozenců. Starší sourozenec je 

motivuje k dosažení úspěchu. Nejmladší bývají často rozmazlovány, dle Adlera mají stejně 

jako prvorození sklony k poruše přizpůsobení a navíc si velmi těžce vytvářejí sociální cit 

(Drapela, 2011). 

 Dalším autorem, který se věnoval problematice sourozeneckých konstelací je Kevin 

Leman (2016). Prvorozeného definuje jako: 

 první dítě v rodině 

 první dítě daného pohlaví (jako první dítě se narodil chlapec a druhé dítě je dívka, 

nebo naopak) 

                                                 
24 Děti, které se narodí v určitém pořadí, sdílí podobné zkušenosti a zážitky (Čapek, Čapková, 2010). 
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 "dítě, jehož nejbližší sourozenec stejného pohlaví je o pět či více let starší než 

ono"(Leman, 2016, str. 21) 

Dále přibližuje charakteristiku jedináčka, prostředního dítěte a benjamínka25. 

 Z českých autorů můžeme jmenovat Tomáše Nováka (2007), nebo Čapka a 

Čapkovou (2010), kteří ve své publikaci definují jednotlivé typy takto: 

 Prvorozené děti jsou rády středem pozornosti a vyžadují plnou pozornost rodičů, na 

kterou byly od začátku svého života zvyklé. Vyznačují se spolehlivostí a zodpovědností. 

Většinou se jedná o jedince, kteří jsou vychováváni nejpřísněji v porovnání s dalším 

dítětem. Ztotožňují se s rolí rozumného, šikovnějšího, staršího sourozence. V dospělosti 

bývají tito jedinci ambiciózní, kladou si vysoké cíle, rádi soutěží a vyhrávají. Na druhou 

stranu mají sklony pečovat o slabší nebo mladší. 

 Druhé dítě ze dvou, pokud se narodí první chlapec a poté dívka, nebo naopak, 

nebývají s touto situací více méně žádné komplikace, každý zastává roli prvorozeného ve 

své genderové skupině. Pokud se však jedná o dítě stejného pohlaví, mohou nastat 

problémy. Typická je soutěživost, soupeření a porovnávání se se starším sourozencem, 

kterého se snaží co nejlépe napodobit. 

 Prostřední dítě ze tří se vyskytuje mezi rozumným prvorozeným a nejmladším 

"mazánkem". Proto mají tyto děti často pocit, že jsou na ně kladeny jen požadavky bez 

privilegií. Rodiče mívají na prostřední dítě nejméně času, a tak tyto hledají uznání mezi 

svými vrstevníky. To může být problém v období puberty, pokud se dostane do "špatné" 

party. Mají velký cit pro spravedlnost a chápou, že ne vše se děje dle jejich přání. Jsou 

dobrými vyjednavači konfliktů. Tito jedinci bývají přátelští, nemají problém navazovat 

nové vztahy, ale i přesto jsou vcelku uzavření. Prostřední dítě z velké rodiny neočekává 

žádné výhody a privilegia, není soutěživé. Také se jedná o dobré a spolehlivé vyjednavače. 

                                                 
25 Prvorození a jedináčci jsou spolehliví a svědomití, kteří mají sklony k černobílému myšlení. Mají své 

zásady a přesně stanovené hranice toho, co je správné a co je špatné. Jedináčci došli ještě dál než prvorození, 

stávají se z nich nezávislí malí dospělí již ve věku 8 let, kteří nechápou konflikty mezi sourozenci v jiných 

rodinách. Prostřední děti jsou dle jeho názoru obtížně definovatelní, ale má za to, že budou vždy opakem 

prvorozeného. Velmi si váží přátelství, jsou loajální, ale soutěživí. Prostřední děti se prý často stávají 

"mediátory" konfliktů. Jejich potenciál může zůstat nepovšimnut a také mohou zlenivět, vzhledem k tomu, že 

na ně nejsou kladeny takové nároky jako např. na prvorozeného. Benjamínci jsou posledními zástupci 

Lemanovi konstelace. Jedná se o veselé, spontánní a společenské bytosti, které se umí bavit. Jako nejmladší v 

rodině jsou vystaveni posměškům a vtípkům ze strany starších sourozenců (Leman, 2016). 
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 Nejmladší dítě se často předvádí, poutá na sebe pozornost tím, že je milé a 

roztomilé. U těchto dětí hrozí menší sebedůvěra, a to za předpokladu, že si rodiče 

přestanou všímat jeho pokroků, kterých si již "dost" zažili u starších dětí. Rodiče k těmto 

dětem bývají mírní, mají menší nároky a nejsou ve výchově tak důslední jako u dětí 

předchozích. Jejich sourozenci je často berou jako "malé" po celý život. 

 Jedináčci mají podobné rysy jako prvorození. Vyžadují pozornost a péči svého 

okolí a špatně snášejí, když se mají s někým dělit. Jedináčky lze rozdělit na dva typy: První 

jsou dlouho očekávané děti, jejichž rodiče je rozmazlují a zahrnují je láskou, péčí a 

pozorností. Těmto jedincům není nic moc příliš dobré, sami nemusí o nic usilovat, ale 

paradoxně mívají nižší sebevědomí. Druhý typ jsou jedinci, kteří měli od útlého věku jasně 

stanovené hranice a pravidla, rodiče na ně mají vysoké nároky. Tito jedinci si kladou 

vysoké cíle, potřebují si stále něco dokazovat. Nezvládají tolerovat chyby a odmítají 

spolupráci, nebo se snaží převzít všechny problémy druhých na sebe. Nejlépe vychází se 

staršími či mladšími, nejhůře pak se svými vrstevníky. 

4.4.2 Sourozenecké konflikty 

 Potíže v soužití se objevují, zejména pokud se pěstounské dítě vymyká normě, je 

zlobivé a ostatní nechápou jeho projevy chování (Vágnerová, 2012). Konflikty mezi 

sourozenci jsou normální, ať už jde o vlastní či nevlastní sourozenectví. Rivalita se v 

odborné literatuře vyskytuje ve dvou různých významech, dle Klimeše (2000) je třeba tyto 

významy odlišit, protože se jedná o zcela rozličné jevy. 

1. Sourozenecká rivalita sensu lato 

 Jakékoli hádky a rozepře mezi sourozenci, kteří se dobře znají. V tomto případě se 

učí vymezovat jeden vůči druhému, čímž hájí své zájmy a potřeby. 

2. Sourozenecká rivalita sensu stricto 

 V tomto případě se jedná o výrazné nepřátelství vůči novému sourozenci 

(narozenému nebo nevlastnímu). Nově příchozí je vnímán jako nebezpečná hrozba. 
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4.4.2.1 Vliv pohlaví na sourozeneckou rivalitu 

 Dle sourozeneckých konstelací, které jsem popsala výše, je zřejmé, že ke 

konfliktům dochází, zejména pokud se jedná o děti stejného pohlaví. Čím jsou tyto děti k 

sobě věkově blíže, tím spíš dochází k potyčkám, soupeření a rivalitě. Děti mezi sebou 

bojují o moc, mají potřebu ovládat a vymezit se vůči svému sourozenci, nebo usilují o 

kontrolu nad danou situací (Čapek, Čapková, 2010). Podle Adlera však spor nastává mezi 

mladší dívkou a starším chlapcem, proto je třeba každému dítěti najít jiné vyžití, ve kterém 

bude moci samo vynikat. Podle Nováka je zase nejdramatičtější žárlivost staršího bratra 

vůči mladší sestře (Jelečková, 2011). 
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5 Psychický vývoj dítěte staršího školního věku 

 Období staršího školního věku je obdobím dospívání a puberty, mluvíme o věkové 

hranici mezi 11-15 lety. Jedná se o přechodné období, které se prolíná na jedné straně s 

mladším školním věkem a na straně druhé s adolescencí. V tomto období se začínají 

objevovat první vývojové změny, které zasahují do tělesné i duševní stránky vývoje 

jedince. Puberta je podmíněna několika faktory - výživou, prostředím, ve kterém jedinec 

vyrůstá, pohlavím aj. Puberta nastupuje u každého jedince v jinou dobu a neprobíhá 

stejným způsobem. Toto období je u dětí charakteristické individuálními rozdíly, které jsou 

podmíněny nástupem puberty. (Vágnerová, Valentová, 1991).  

 Na první pohled zřejmé jsou tělesné změny, kdy dítě velmi rychle roste, ale přesto 

tento růst není rovnoměrný. Dále pokračují změny v emočním, kognitivním i sociálním 

vývoji (Thorová, 2015). Tělesné zrání jde tedy ruku v ruce s duševním dospíváním. V 

tomto období je typická menší odolnost k zátěžím, a to jak tělesným tak psychickým. 

Thorová (2015) upozorňuje na vyšší míru stresu, kdy se prožívání vyznačuje emoční 

labilitou, přecitlivělostí, změnou nálad a negativismem. Z chování je patrný neklid, 

impulzivita, výbušnost a nepředvídatelné reakce (Vágnerová, Valentová, 1991).  

 V tomto období bývá jedinec více introvertní, než tomu bylo dříve. Ve větší míře se 

soustředí na své vlastní prožívání, myšlení, hodnocení, sebehodnocení a fantazii, 

prostřednictvím  čehož si představuje a zároveň hledá své Já. Toto období není pro 

dospívajícího jedince úplně jednoduché, ztrácí své dřívější jistoty, role a identity, a zároveň 

role nová ještě není zcela utvořena, je nestálá a kolísá. Pubescent mění svůj vzhled, který 

se později stává čím dál tím více důležitý. Podle Thorové (2015) jsou v tomto věku mezi 

dětmi nevětší rozdíly, které se týkají právě zevnějšku, což souvisí s tendencí odlišit se od 

svého okolí. V tomto bouřlivém období hledání své identity se setkáváme se změnami 

hodnot, odmítáním autorit a k tzv. černobílému vidění reality (Vágnerová, Valentová, 

1991). 

 Mezi 11. a 15. rokem dítěte nastává změna v rozumových schopnostech, jedinec je 

schopen abstraktního myšlení, vytváří si své vlastní úsudky a nastupuje schopnost 

formálních operací. Co se týká vývoje motoriky, pod vlivem nerovnoměrného růstu 

dochází ke zhoršení celkové koordinace, avšak tento stav je pouze dočasný. Pokud je 
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někdo v této motorické oblasti úspěšný, dostává se mu obdivu, což zapříčiňuje vyšší míru 

sebehodnocení a posílení sebejistoty. Pokud je stav opačný, dochází k napětí a ještě horším 

výkonům, které jsou okolím vnímány jako projevy nešikovnosti či nemotornosti. Vývoj 

řeči taktéž postupuje dál, zejména v kvalitě mluveného projevu. Jedinci se navyšuje slovní 

zásoba, která je již obohacena abstraktní pojmy, a tak je schopen správného gramatického i 

stylistického vyjadřování, které probíhá v celých větách či souvětích. I když se nezapře 

obliba užívání jak slangových či vulgárních výrazů, díky kterým dochází k identifikaci s 

vrstevnickou skupinou (Vágnerová, Valentová, 1991). Podle Thorové (2015) jsou velmi 

důležité vrstevnické vztahy, které formují osobnost a chování dítěte a dále přispívají ke 

schopnosti kooperace. Dítě sbírá sociální zkušenosti často prostřednictvím provokativního 

chování a posléze tesá své sociální dovednosti. Zmíněné dovednosti aplikuje zejména v 

bezpečném prostředí vůči svým blízkým nebo právě ve vrstevnické skupině vůči mladším 

či slabším. V tomto věku začíná experimentovat s nevhodným chováním, které však u 

většiny bývá omezeno pubertou a poté přestává. Jedinci, kteří jsou i nadále problémoví, 

mohou mít tyto potíže již od dětství a s nástupem puberty se pouze umocní (Nolen-

Hoeksema, 2012). 

 "Kvalita vnímání je pozitivně ovlivněna rozvojem myšlení, záměrné pozornosti a 

logické paměti" (Vágnerová, Valentová, 1991, str. 100). Pozornost se zlepšuje z hlediska 

výběrovosti, koncentrace i trvání, ale soustředění se může pod vlivem puberty i zhoršit, což 

může zapříčinit špatné školní výsledky. Paměť začíná být úmyslná a hlavně logická. 

Důležitá je i výše zmiňovaná fantazie, která slouží k dennímu snění jako relaxace nebo 

tvůrčí činnosti. Co se týká myšlení (viz. Níže Piaget), jedinec umí myslet tvořivěji a 

pružněji. Nicméně myšlení je ovlivněno nedostatečnou zkušeností, zbrklostí a radikálností 

soudů. Mravní cítění se intenzivně rozvíjí právě s myšlením a hodnotami jedince. Jeho 

normy chování mohou být přechodně pod vlivem či velením vrstevníků. Velmi důležitá je 

v tomto období i motivace jedince. V souvislosti s dospíváním se objevují nové potřeby a 

zájmy, které jsou rozmanité a proměnlivé. Pubescenti často vyhledávají teamové sportovní 

aktivity, neustále potřebují objevovat "nové" a rádi se zúčastňují všemožných akcí 

(Vágnerová, Valentová, 1991). 
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 Podle Thorové (2015), Vágnerové a Valentové (1991) jsou běžné první lásky, ale 

zároveň může stále přetrvávat pohrdání vůči druhému pohlaví. Co se týká vztahů v rodině, 

vazby se pomalu uvolňují. Rodiče bývají svými dětmi často kritizováni, ale dle průzkumu 

Šverové a Večeřové (2012), i chváleni a oceňováni (Thorová, 2015). Na stranu druhou se 

mění i postoje okolí vůči dítěti, jsou na něj kladeny větší požadavky a očekávají se od něj 

kvalitnější výkony (Vágnerová, Valentová, 1991). 

5.1 Významné osobnosti a vývoj člověka 

 Problematice vývoje osobnosti se věnovala celá řada významných osobností, jako 

je Freud, Erikson, Sullivan, Piaget nebo Kohlberg. Jimi uváděná vývojová stádia, která se 

týkají staršího školního věku, přiblížím v následující kapitole. 

 Sigmund Freud rozdělil vývoj osobnosti do pěti dynamických stádií od narození 

až do období před nástupem dospělosti. Starší školní věk bychom mohli zařadit do 

posledního, genitálního stádia. V tomto stádiu se dle Freuda objevuje nová síla, která 

vzniká pod vlivem libida. Jedinec se v tomto období postupně seznamuje s pravými 

erotickými vztahy a s genitálními projevy. Současně se jedná o poslední období, kterým 

jedinec musí projít, než vstoupí do dospělosti (Drapela, 2011). 

 Erik Erikson navrhl svou vlastní strukturu vývoje osobnosti, kterou rozčlenil do 8 

stádií, jinak známých jako "osm věků člověka". Každé stádium pojal jako střet dvou pólů 

určité psychologické krize, která se v daném období objeví a je třeba ji vyřešit. Krize 

nabízí možnost růstu, ale samozřejmě obsahuje i známky ohrožení. Vyřešení konfliktu 

nabízí výše zmiňovaný růst v podobě nové energie, která obohacuje ego. Tuto energii 

Erikson nazval ctností. Pokud však nedojde ke správnému vyřešení konfliktu, vyhrává 

negativní pól a není možné, aby vznikla ctnost. Ctnost vzniká pouze s převahou 

pozitivního pólu a správného vyřešení krize. Nevyřešený konflikt oslabuje ego a jedinec se 

posouvá na další vývojové stádium bez ctnosti. Tento problém je třeba řešit, aby nedošlo 

ke stagnaci duševního vývoje jedince. 
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 V období staršího školního věku se setkáváme s přechodem od 4. stádia26 snaživost 

vs. méněcennost s ctností kompetence, do 5. stádia, jinak známého jako identita vs. zmatení 

rolí s ctností věrnosti. V tomto období jedinec nalézá sebe samého, tedy utváří si a 

sjednocuje představy o sobě samém. Uvědomění si sebe sama mu dává důvěru, že 

sebepojetí odpovídá tomu, jak na něj nahlíží i ostatní lidé v jeho okolí. Toto období je také 

typické pro naprostou oddanost zvolené životní filosofii nebo svému směřování (Drapela, 

2011). 

 Harry Stack Sullivan vymezil 6 stádií sexuálního, sociálního a kognitivního 

vývoje, které začínají narozením a končí pozdním dospíváním. Starší školní věk bychom 

mohli v tomto případě zařadit do dvou stádií. Tím prvním je 4. stádium preadolescence a 

tím druhým je raná adolescence. Ve 4. stádiu je pro jedince velmi významný vrstevník 

stejného pohlaví. Také Thorová (2015), ve své publikaci zmiňuje právě onu důležitost 

vrstevnických vztahů, které v tomto období nabývají na významu. Tyto vztahy totiž 

formují osobnost a chování dítěte, dále přispívají ke schopnosti kooperace. O 5. stádiu 

mluví jako o období mladistvé erotiky, objevení heterosexuálních zájmů a všímání si 

opačného pohlaví (Drapela, 2011). 

 Jean Piaget se zabýval vývojem osobnosti z hlediska kognitivních schopností, a 

taktéž vytvořil svou teorii vývojových stádií. Teorie vznikla na základě jeho zájmu o 

vzájemný vztah mezi interakcemi dítěte s jeho prostředím a přirozeným procesem zrání. 

Domníval se, že dítě není pouze pasivním příjemcem informací, které k němu přicházejí z 

okolí, nýbrž je aktivním účastníkem. Setkáváme se tedy se 4 stádii, která Piaget rozdělil na 

základě věku a dovedností dítěte.  

 Dítě staršího školního věku bychom v tomto případě zařadili do posledního, 

čtvrtého, stádia. Piaget toto období nazval stádiem formálních operací, které se objevuje u 

dětí od 11 let. Pro toto stádium je typické, že jedinec dokáže systematicky testovat své 

hypotézy, myslí logicky a chápe abstraktní pojmy, jeho myšlení se podobá myšlení 

dospělého člověka. Zabývá se věcmi "co kdyby" a hypoteticky uvažuje o své budoucnosti 

(Nolen-Hoeksema, 2012). 

                                                 
26 Ve 4. stádiu dítě přechází od hry k produktivnějším činnostem, ve kterých používá své dovednosti. V 

tomto období se setkává s pocity radosti, v případě úspěchu, a s pocity méněcennosti, v případě neúspěchu. 
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 Lawrence Kohlberg rozšířil Piagetovy studie o morálním usuzování na 

adolescenty a dospělé. Sám navrhl 6 vývojových stádií morálního usuzování, které 

následně zařadil do tří úrovní (předkonvenční, konvenční a postkonvenční). Dítě staršího 

školního věku bychom zařadili do druhé úrovně, tedy do konvenční morálky. Pro tu je 

typické, že se dítě za každou cenu snaží být hodným a dobrým, přizpůsobuje se za účelem 

vyhnutí se nesouhlasu ostatních lidí. Později se velmi orientuje na autoritu, dle které 

dodržuje všechna pravidla, aby se opět vyhnulo zavržením nebo pocitům viny, které 

pramení z toho, že nesplnilo svou povinnost (Nolen-Hoeksema, 2012). 
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Empirická část 

6 Úvod do výzkumného problému 

 Cílem mé bakalářské práce je zmapovat, jak biologické děti pěstounů vnímají 

fenomén pěstounství ve svých rodinách. Jak prožívají proces příchodu nevlastního 

sourozence do rodiny a jaký spolu mají vztah. Cílem je zjistit subjektivní názor 

biologických dětí právě na problematiku pěstounství. V neposlední řadě se zajímám o to, 

jaké proběhly změny v rodině, která se rozhodla přijmout pěstounské dítě a jak tato situace 

ovlivňuje právě biologické děti pěstounů. Podle mého názoru, není této problematice 

věnována dostatečná pozornost, jakou by si zasloužila. Ze své zkušenosti při psaní této 

práce mohu říci, že v literatuře, zejména pak v té české, jsou zmínky mizivé. Biologické 

děti pěstounů jsou velmi důležitou součástí celé rodiny, a proto jsem se rozhodla věnovat 

svůj výzkum právě jim. 

6.1 Formulování cíle a výzkumných otázek 

 Stěžejním pro výzkum tohoto typu bylo, abych si určila cíl, kterého chci v průběhu 

výzkumu dosáhnout a následně výzkumné otázky, které jsou kompatibilní s vytyčeným 

cílem. Hlavní výzkumná otázka může být formulována jako 1) jakým způsobem ovlivnil 

celkový proces příchodu nevlastního sourozence do rodiny biologické děti pěstounů, 2) jak 

tyto děti vnímají své nevlastní sourozence a jaký spolu mají vztah. Abych byla schopna 

odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, určila jsem si výše zmiňované dílčí výzkumné 

otázky.  

Zaměřila jsem se na několik oblastí:  

1) Jakým způsobem ovlivnil celkový proces příchodu nevlastního sourozence do rodiny 

biologické děti pěstounů, 

A. Jaká byla situace v rodině před příchodem nevlastního sourozence a jak probíhala 

příprava na tuto událost? 

B. Jaká byla situace v rodině s příchodem nevlastního sourozence a jak se proměnila s 

odstupem času? 

C. Jak biologické děti pěstounů pohlíží na pěstounskou péči a jak je ovlivňuje? 
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2)…, jak tyto děti vnímají své nevlastní sourozence a jaký spolu mají vztah 

A. Jaké jsou vztahy v rodině? (Biologické dítě a rodiče, nevlastní sourozenec a rodiče, 

nevlastní sourozenci) 

B. Názory a reakce na nevlastního sourozence  

6.2 Metody sběru a zpracování dat v kvalitativním výzkumu 

 Pro účely své bakalářské práce jsem se rozhodla využít metod kvalitativního 

výzkumu, protože mi poskytne podrobné informace a subjektivní pohled aktérů na daný 

fenomén, který také mohou zdůvodnit. Metodolog Creswell definuje kvalitativní výzkum 

jako:"(...) je proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích 

zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, 

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a 

provádí zkoumání v přirozených podmínkách" (Creswell, 1998, str. 12, In: Hendl, 2008, 

str. 48). 

 Poté, co jsem si zvolila téma práce a definovala jsem věkovou hranici respondentů, 

jsem vytvořila otázky, které se mi staly hlavní oporou pro polostrukturovaný rozhovor. 

"Hloubkový rozhovor můžeme definovat jako nestandardizované dotazování jednoho 

účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem pomocí několika otevřených otázek" 

(Švaříček, Šeďová, 2007, str. 159). " (...) polostrukturovaný rozhovor vychází z předem 

připraveného seznamu témat a otázek" (Švaříček, Šeďová, 2007, str. 160) 

 Otázky z rozhovoru jsem zařadila do předem stanovených 5 základních 

tematických okruhů, které se promítaly ve všech rozhovorech. Polostrukturovaný rozhovor 

jsem vybrala z toho důvodu, abych získala odpovědi na otázky, které byly pro můj výzkum 

stěžejní. Dále proto, abych si zachovala jistou osnovu, která usnadní práci s nasbíranými 

daty. Zároveň jsem ale nechala aktérům možnost, aby se vyjádřili k navozeným tématům. 

Tím pádem jsem mohla získat další důležité informace nebo podněty k rozpracování 

otázek k následujícím rozhovorům. Mým cílem bylo, aby se děti cítily dobře a aby 

rozhovor probíhal co možná nejpřirozeněji. 

 S každým z aktérů jsem se předem domluvila na místě setkání. Lépe řečeno, na 

době a místě setkání jsem se domlouvala, vzhledem k věku dětí, s jejich rodiči, kteří mi 
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před začátkem každého rozhovoru podepsali informovaný souhlas. Stručně jsem jim 

představila svou práci, své záměry a zodpověděla jim jejich otázky týkající se výzkumu. V 

některých případech jsme se s dětmi sešli přímo u nich doma nebo v kavárně. S jedním ze 

zúčastněných jsem se domluvila na videohovoru prostřednictvím programu Skype, 

důvodem byla vzdálenost mezi námi, respondent žije na Moravě.  

 Pokaždé před začátkem samotného rozhovoru, jsem se každému představila, snažila 

jsem se "prolomit ledy" a povídat si s dětmi nezávazně. Ptala jsem se na to, jaký měli den a 

co plánují na odpoledne, abych navodila příjemnou atmosféru, ve které se budou cítit 

bezpečně. V momentě, kdy jsme se usadili ke stolu a já si připravila potřebné materiály k 

vedení rozhovoru, probíhalo následující: stručně jsem vysvětlila, proč jsme se sešli, co je 

mým záměrem a seznámila jsem je s povahou své bakalářské práce. Všechny aktéry jsem 

požádala o souhlas s nahráváním celého rozhovoru, poté co souhlasili, jsem je ubezpečila, 

že vše co mi sdělí, zůstane mezi námi a že rozhovor je anonymní. Také jsme se domluvili 

na tom, že pokud by pro ně bylo nepříjemné na některou z mých otázek odpovídat, sdělí mi 

to a budeme pokračovat dál. Když byli seznámeni s veškerými podmínkami rozhovoru a 

souhlasili s nimi, dala jsem jim taktéž podepsat informovaný souhlas. V případě aktéra z 

Moravy, jsem zaslala informovaný souhlas předem rodičům s tím, že mi ho mohli vrátit 

buď naskenovaný, nebo vyfotografovaný. 

 Všechny rozhovory jsem si nahrávala na telefon a poté jsem převedla nahrávky do 

svého PC, kde je mám i nadále uložené. V souvislosti s ochranou osobních údajů si 

nahrávky ponechám pouze pro sebe a nebudu je přikládat k bakalářské práci. Rozhovory 

trvaly v rozmezí 30-40 minut, až na jeden, který měl minut pouze 18. Jednalo se o dítě, na 

kterém bylo vidět, že mu rozhovor není moc příjemný, že není příliš sdílné a že se těší, až 

rozhovor skončí (více informací uvedu v charakteristice jednotlivých aktérů). 

 Poté, co jsem zrealizovala všechny rozhovory, následovalo období jejich 

přepisování. Rozhodla jsem se pro doslovnou transkripci, "Transkripcí se nazývá proces 

převodu mluveného projevu z interview nebo ze skupinové diskuze do písemné podoby." 

(Hendl, 2008, str. 208), abych měla jistotu, že mi neunikne žádná podstatná informace. 

Opět v rámci ochrany osobních údajů jsem ve všech rozhovorech pozměnila jména 

respondentů i místo jejich bydliště či škol, které navštěvují. 
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 Využila jsem i poznámek, které jsem si dělala během rozhovorů. Jednalo se o 

poznámky, které zachycovaly zejména chování dítěte při dotazování. Aby dítě nepojalo 

žádné podezření, že si dělám poznámky o jeho chování, nebo aby si to nemohlo přečíst, 

předem jsem si zvolila značky, které jsem přidělila jednotlivým projevům chování, o 

kterých jsem si myslela, že by se mohly vyskytnout. Viz. Tabulka č. 1.  

Tabulka č. 1: Značky - projevy chování 

Značka - 

slovy 

Zna

k 

Co vyjadřuje 

Písmeno "x" X nervozita 

Kolečko O ironie 

Písmeno "s" S stydí se 

Vykřičník ! projevuje 

nezájem 

Hvězdička * komunikativní 

Plus + otevřenost 

Mínus - Uzavřenost 

 

6.3  Výzkumný soubor 

 Jak jsem zmiňovala výše, hned poté, co jsem si zvolila téma své bakalářské práce, 

bylo nutné, abych se rozhodla, na jakou věkovou skupinu budu cílit. Nejprve jsem práci 

chtěla zaměřit na děti ve věku 11-19 let, ale pro větší přesnost a výpovědní hodnotu celého 

výzkumu jsem zvolila věkové rozmezí 11-15 let, tedy starší školní věk. Tuto věkovou 

skupinu jsem upřednostnila před skupinou 15-19-letých proto, že děti staršího školního 

věku jsou více pro-rodinně orientovaní než adolescenti. Adolescenti si drží od rodiny větší 

odstup a stěžejní roli zastávají vrstevnické skupiny či navozování partnerských vztahů. 
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Při výběru výzkumného souboru jsem si stanovila následující kritéria: 

 věk 11-15 let 

 biologické děti pěstounů, v jejichž domácnosti žije minimálně jeden nevlastní 

sourozenec  

 musí mít v dlouhodobé pěstounské péči minimálně jednoho nevlastního sourozence 

(věk nevlastního sourozence nehrál roli) 

 dále bylo důležité, aby nevlastní sourozenci nepocházeli z příbuzenské PP 

 Vyhledávání vhodných adeptů pro můj výzkum neprobíhal tak hladce, jak jsem 

původně předpokládala. Tím, že jsem si zvolila věkovou hranici 11-15 let, mi bylo jasné, 

že bude těžší s těmito jedinci navázat kontakt, protože budu potřebovat souhlasy jejich 

rodičů. Proto jsem nedlouho po zadání práce v únoru 2016, začala aktivně vyhledávat.  

 V první řadě jsem kontaktovala svou známou, o níž vím, že je dlouhodobě 

pěstounkou. Její děti přesně odpovídaly mým, nejen věkovým, požadavkům. Tím jsem 

získala první dva respondenty ve věku 13 a 15 let. Pěstounka mi přislíbila pomoc s 

hledáním dalších dětí a opravdu jsem díky ní poději získala kontakt na rodinu, ze které 

jsem získala dalšího respondenta ve věku 13 let.  

 Ihned poté jsem kontaktovala OSPOD v místě svého bydliště. Spojila jsem se s 

příslušnou sociální pracovnicí, která má na starosti pěstounské rodiny. Vysvětlila jsem jí, 

že píši bakalářskou práci, ve které se zabývám problematikou biologických dětí pěstounů, 

stručně jsem shrnula, jaké jsou mé záměry a cíle. Jsem si vědoma faktu, že žádný z 

pracovníků nemůže podávat informace o pěstounských rodinách a už vůbec není oprávněn 

sdílet jejich kontakty. Poprosila jsem ji, aby pěstounským rodinám poslala email, s mými 

kontakty, který pro ni připravím i se všemi informacemi, které by mohly pěstouny v 

souvislosti s mou prací zajímat. Tím pádem by se ozvala jen ta rodina, která by měla zájem 

spolupracovat. Paní mě vyslechla, nicméně mi nebyla schopna v této věci pomoc.  

 Na základě této zkušenosti jsem se rozhodla kontaktovat nejrůznější organizace, 

které podporují pěstouny a jejich rodiny, jak v místě svého bydliště, tak i v Praze, ale 

bohužel taktéž neúspěšně. Až ve Středisku náhradní rodinné péče mi jedna z pracovnic 

pomohla tím, že mě odkázala na internetový portál www.adopce.com. Na tomto portále 
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jsem se přidala do diskusního fóra a podrobněji jsem popsala svůj požadavek, pak už jsem 

čekala pouze na reakce. Ozvala se mi jedna paní, která je sama pěstounkou a navíc pracuje 

v organizaci podporující pěstounskou péči na severu Čech. Sehnala mi celkem tři 

respondenty, jedním z nich byla její dcera ve věku 20 let, kterou jsem musela kvůli svým 

kritériím odmítnout a dva sourozenci ve věku 12 a 15 let. Se všemi pěstouny jsem se 

domluvila, že rozhovory budou probíhat v průběhu letních prázdnin. 

 Když byl rozhovor se všemi otázkami připraven, rozhodla jsem se kontaktovat 

pěstouny a domluvit s nimi setkání. Opět jsem volala své známé, která se mnou počítala a 

bez problémů jsme se domluvily na termínu. Poté jsem volala pěstounce, kterou mi známá 

doporučila, ale zjistila jsem, že z vážných rodinných a osobních důvodů se rozhodli s 

pěstounskou péči skončit. Můj další telefonát tedy směřoval k rodině ze severních Čech. 

Bohužel, opět jsem se setkala s odmítnutím z rodinných důvodů. V té době, v srpnu roku 

2016, jsem sice měla připravený rozhovor, ale pouze 2 děti. 

 Rozhodla jsem se tedy opět kontaktovat sociální pracovnici ze severních Čech, 

avšak neúspěšně. Přemýšlela jsem, jak tedy získat další respondenty v co nejkratším čase 

tak, aby odpovídali mým požadavkům a abych mohla dále pokračovat ve svém časovém 

plánu. Rozhodla jsem se pro Facebook, kde jsem se stala členkou skupiny "Pěstounská 

péče známá - neznámá", kam jsem opět vložila svůj příspěvek z portálu www.adopce.com 

s prosbou o pomoc. Tímto krokem jsem získala nabídky od samotných pěstounů z celé ČR, 

ze kterých jsem vybrala ty respondenty, kteří odpovídali mým kritériím a byli ochotni se 

sejít. Pak už nezbývalo nic jiného, než dohodnout termín setkání a v jednom případě termín 

videohovoru prostřednictvím programu Skype. 

 Pro přehlednost jsem se rozhodla zhotovit tabulku jednotlivých respondentů. 

Tabulka je řazena dle věku dětí. V souvislosti s ochranou osobních údajů jsem všechna 

jména zaměnila za fiktivní. 
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Tabulka č.2: Přehled aktérů 

Jméno Věk Typ PP 

D/PŘ27 

Vzdělání Počet 

sourozenců: 

B/P/+/()28 

Poznámka 

Sandra 11 let D ZŠ 1/1 Proběhlo 

Karla 12 let D ZŠ 1/1 Proběhlo 

Jan 13 let D/ P ZŠ 1/4+3 (1/1) Proběhlo s 

potížemi 

Daniel 14 let D ZŠ 1/1 Proběhlo 

Patrik 14 let D ZŠ 0/1 Proběhlo 

Anežka 16 let29 D/ PŘ Gymnázium 1/4+3 (1/1) Proběhlo 

 

6.4 Analýza dat 

 Metodou, kterou jsem využila v rámci analýzy dat, je metoda zakotvené teorie. 

Zakotvená teorie (grounded theory) vznikla v 60.letech 20.století, konkrétně roku 1967 a 

od doby svého vzniku prošla řadou modifikací, které ji taktéž rozdělily do několika variant 

(Švaříček, Šeďová, 2007). Autory této teorie jsou Barney Glaser a Anselm Strauss, kteří se 

později rozcházeli ve svých názorech o správném pojetí zakotvené teorie, proto svou 

spolupráci ukončili. Od té doby každý z nich modifikoval zakotvenou teorii dle svého 

přesvědčení (Hendl, 2008). 

 Po transkripci následovala fáze kódování dat, která jsem nasbírala. "Kódováním se 

rozumí rozkrytí dat směrem k jejich interpretaci, konceptualizaci a nové integraci." 

(Hendl, 2008, str. 246). V rámci zakotvené teorie, dle které jsem při zpracování své práce 

postupovala, jsem využila otevřeného kódování. "Otevřené kódování je technika, která 

byla vyvinuta v rámci analytického aparátu zakotvené teorie (…). Kódování obecně 

představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a složeny 

novým způsobem. Při otevřeném kódování je text jako sekvence rozbit na jednotky, těmto 

jednotkám jsou přidělena jména a s takto nově pojmenovanými (označenými) fragmenty 

textu potom výzkumník dále pracuje" (Švaříček, Šeďová, 2007, str. 211).  

                                                 
27 D= dlouhodobá pěstounská péče, PŘ= pěstounská péče na přechodnou dobu 
28 B = biologický sourozenec, P = pěstounský sourozenec, + značí miminka/děti v přechodné PP, () v závorce 

je označen současný stav v rodině, počet B/P 
29 Anežce bylo v době rozhovoru (srpen 2016) 16 let, narozeniny oslavila v červenci, proto jsem se ji 

rozhodla ve svém výzkumném souboru zanechat. 
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 Po dokončení otevřeného kódování jsem v rámci dalšího rozkrývání dat a pro lepší 

orientaci využila metodu, o které se ve své publikaci zmiňuje Miovský (2006), tzv. 

vytváření trsů. Přičemž jsem seskupovala jednotlivé kódy a výpovědi aktérů. 

 

 

 

7 Charakteristika jednotlivých aktérů 

 V následující podkapitole představím každého aktéra zvlášť, uvedu základní 

informace o něm a jeho rodině. Pro přehlednost jsem se opět rozhodla využít řazení dle 

Tabulky č.2. 

1. Sandra - 11 let 

 Sandra je jedenáctiletá dívka, která navštěvuje základní školu, konkrétně 6. třídu. 

Její rodina se skládá z pěti členů - matka, otec, vlastní bratr Daniel (14 let) a nevlastní bratr 

Oldřich (7 let), společně bydlí v bytě. Rodiče se rozhodli stát pěstouny před třemi lety, 

když bylo Sandře 8 let. Do domácnosti přivedli nevlastního bratra Oldřicha, kterému byli 3 

roky a do té doby žil v dětském domově. Oldřich je prvním a jediným dítětem, který se stal 

součásti rodiny v rámci pěstounské péče.  

 Sandra byla zpočátku stydlivá, ale v průběhu rozhovoru se ukázalo, že je velmi 

komunikativní a otevřená. Náš rozhovor trval 40 minut, což byl nejdelší z rozhorů, který 

jsem vedla. Důvodem mohl být její zájem o probírané téma. 

2. Karla - 12 let 

 Karla je dvanáctiletá dívka, která navštěvuje 7. třídu základní školy. Její rodina se 

skládá z celkem pěti členů - matka, otec, vlastní sestra Soňa (8 let) a nevlastní sestra Lenka 

(18 měsíců), společně žijí v domě. Její rodiče se rozhodli stát pěstouny asi před rokem, 

když bylo Karle 11 let.  Nevlastní sestra Lenka, žila do svých 7-8 měsíců v náhradní rodině 

v rámci pěstounské péče na přechodnou dobu. Příchod Lenky do rodiny je první zkušenost 

s pěstounskou péčí, kterou rodina má.  



49 

 

 Rozhovor s Karlou se mi vedl dobře, byla komunikativní, neměla potíže otevřeně 

zodpovídat mé otázky nebo se dotazovat, pokud něčemu nerozuměla. 

3. Jan - 13 let 

 Jan je třináctiletý chlapec, který navštěvuje 8. třídu základní školy. Jeho rodina se v 

současné chvíli skládá z pěti členů - matka, otec, vlastní sestra Anežka (16 let) a nevlastní 

sestra Lucie (3 roky), společně žijí v rodinném domě. Lucie přišla do rodiny, když bylo 

Honzovi 10 let, původně jako miminko v rámci pěstounské péče na přechodnou dobu. 

Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu bylo těžké nalézt adoptivní rodinu, která by se jí 

ujala, proto se jeho rodiče rozhodli, že si Lucii nechají v dlouhodobé pěstounské péči. 

Rodiče Honzy jsou pěstouny již řadu let, dle jeho výpovědi mu byly 3 roky, když se 

rozhodli přijmout nové dítě do rodiny. Za tu dobu u nich žilo celkem 7 dětí, 4 z nich v 

rámci dlouhodobé pěstounské péče a 3 miminka v rámci pěstounské péče na přechodnou 

dobu. Mezi sourozence v rámci dlouhodobé pěstounské péče patřila Zita (cca 13 let, žila u 

nich od 3 let do svých 12 let), Linda (cca 6 let, žila u nich 2 roky ve věku 3-5 let), Šimon 

(13, žil u nich asi 3 roky ve věku 7-9 let).  

 Honzou byl velmi stydlivý a nervózní, nechtěl se otevřít a bylo vidět, že se těší, až 

bude mít rozhovor za sebou. Byl také velmi nejistý, když nad něčím začal přemýšlet, svou 

myšlenku raději nedokončil. Zdálo se mi, jako kdyby ho daná problematika nezajímala a 

hlavně se mi nechtěl s ničím moc svěřovat. Mezi jeho nejčastější odpovědi patřilo ne, 

nevím a nevzpomínám si. Rozhovor probíhal pouhých 18 minut, čili data z jeho rozhovoru 

jsou značně omezená. 

4. Daniel - 14 let 

 Daniel je chlapec ve věku čtrnácti let, navštěvuje stejnou základní školu jako jeho 

sestra Sandra a chodí do 8. třídy. Jeho rodina se skládá z pěti členů - matka, otec, vlastní 

sestra Sandra (11 let) a nevlastní bratr Oldřich (7 let), společně žijí v bytě. Rodiče se stali 

pěstouny, když bylo Danovi 11 let. Nevlastní bratr Oldřich do svých tří let vyrůstal v 

dětském domově. V Danově rodině je Olda prvním a jediným dítětem v rámci pěstounské 

péče. 
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 Rozhovor probíhal hladce v přátelském duchu, i když se ze začátku styděl, byl 

schopen otevřeně povídat o problematice, kterou jsem nastínila, a odpovídal na všechny 

mé otázky bez problému. Působil rozumně a klidně, v některých výpovědích bylo vidět, že 

se nachází v období puberty a že si užívá svou roli nejstaršího - nejrozumnějšího 

sourozence.  

5. Patrik - 14 let 

 Patrik je čtrnáctiletý chlapec, který navštěvuje 9. třídu základní školy. Po základní 

škole uvažuje o tom, že se vyučí na elektrikáře, archiváře či knihaře. Jeho rodina se skládá 

ze čtyř členů - matka, otec a nevlastní sourozenec František (3 roky), žijí v domě. Rodiče 

se rozhodli stát pěstouny, když bylo Patrikovi téměř 12 let. Předtím žádné jiné dítě v 

pěstounské péči neměli. Když přišel František do rodiny byl miminko, rodina si ho 

přivezla z kojeneckého ústavu. 

 S Patrikem jsem se jako s jediným z respondentů nesešla, důvodem byla 

vzdálenosti mezi našimi bydlišti, a proto jsme se domluvili na videohovoru na Skype. 

Rozhovor i přes tyto překážky probíhal velmi dobře, protože Patrik je velmi 

komunikativní, milý a otevřený chlapec, kterému nedělá problém mluvit o nejrůznějších 

tématech. Sám mi prozrazoval informace, na které jsem se neptala nebo nestihla zeptat, 

informoval mě sám od sebe, jak probíhají nejrůznější aktivity u nich doma, mezi 

jednotlivými členy rodiny, ale i o tom, co rád dělá ve volném čase a proč. 

6. Anežka - 16 let 

 Anežka je nyní již šestnáctiletá30 dívka, která navštěvuje gymnázium. Její rodina se 

skládá z pěti členů - matka, otec, vlastní bratr Jan (13 let) a nevlastní sestra Lucie (3 roky), 

společně žijí v rodinném domě. Anežce bylo 12-13 let když k nim Lucie přišla jako 

miminko, původně do pěstounské péče na přechodnou dobu. Vzhledem k jejímu vážnému 

zdravotnímu stavu, nebylo možné nalézt adoptivní rodinu, která by se Lucie ujala. To byl 

důvod, proč se rodiče Anežky rozhodli poskytnout Lucii domov v rámci dlouhodobé 

pěstounské péče. Nicméně Anežky rodiče jsou profesionálními pěstouny již několik let, 

                                                 
30 Pár týdnů před naším rozhovorem oslavila 16. narozeniny. 
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prvního nevlastního sourozence přivedli, když jí bylo 6 let. Podrobnější informace o 

nevlastních sourozencích viz. rodinné prostředí popsané u bratra Honzy.  

 Anežka byla nejstarší ze všech respondentů a rozhovor s ní probíhal naprosto bez 

problému. Jako dívka se jevila velice chytrá, milá a opatrná, která již ve sém věku dokáže 

přemýšlet o vážnějších tématech. Na druhou stranu, když se v hovoru "osmělila" a její stud 

zmizel, nebála se vnést do konverzace trochu ironie, která se vztahovala k výpovědím o 

jejích sourozencích. 

 

8 Výsledky šetření 

 Jak již bylo uvedeno na začátku empirické části, výsledky šetření vychází z 

polostrukturovaných rozhovorů, které jsem vedla s šesti respondenty. Na začátku bych 

chtěla zmínit, že data jsou limitovaná věkem aktérů, jejich schopnosti otevřít se, správně 

definovat danou problematiku atd.. Zejména pak rozhovor třináctiletého Jana poukazuje na 

jeho rezervovanost a obtíže hovořit na toto téma.  

8.1 Kategorie 

 Z dat, která jsem získala, jsem vytvořila kategorie. Každá kategorie obsahovala 

výpovědi jednotlivých aktérů, vztahující se k danému tématu. Zmiňované kategorie spadají 

pod výzkumné otázky, které jsem uvedla na začátku svého výzkumného šetření. Pro 

přehlednost jsem opět vytvořila tabulku. 

Tabulka č. 3: Kategorie  

Výzkumná otázka č.1 Výzkumná otázka č.2 

A Rodinná rada Přípravy a 

setkávání 

A Rodiče a my (B/PD31) Sourozenci 

B Nový 

režim/Proměna 

Soukromí B Charakteristika nevlastních sourozenců a 

problémy 

                                                 
31 B= biologické dítě, PD= dítě v pěstounské péči 
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C Subjektivní vnímání situace aktéry X X 

 

8.1.1 Rodinná rada (1A) 

 Takto jsem nazvala kategorii, do které spadá téma obsahující informace o tom, jak 

se biologické děti pěstounů dozvěděli, že budou mít nevlastního sourozence v pěstounské 

péči. Tato kategorie obsahuje i informace o tom, zda jsou biologické děti pěstounů 

obeznámeny s osudem svých nevlastních sourozenců a případně jakým způsobem se doma 

dozvídají zásadní skutečnosti, které zasahují do života všech členů. Jako modelové otázky 

mohu uvést: "Jak jsi se dozvěděl/a, že budeš mít sourozence v PP?", "Vzpomínáš si na své 

první pocity, když ses tuto skutečnost dozvěděl/a?", "Ptali se tě rodiče na tvůj názor? 

Myslíš, že pro ně byl důležitý?" aj. 

 Rodiny všech šesti dětí, fungují na principu "rodinné rady". Tento termín jsem si 

zvolila pro účely své práce, jakožto označení pro situace, kdy rodiče aktérů zahrnují své 

děti do rozhodování, nebo alespoň je nechají, aby se částečně podílely na rozhodování v 

rámci závažnějších rodinných situacích, které ovlivňují všechny členy.  

Nevlastní sourozenec ano či ne 

 Co se týká rozhodnutí o přijetí pěstounského dítěte do rodiny, ve všech případech 

se jednalo o společné rozhodnutí. V rodinách celý proces probíhal velice podobně, rodiče 

se sešli, aby své děti seznámili s podstatou pěstounské péče, vysvětlili jim, co se s 

příchodem nového dítěte může změnit a nechaly je, aby projevily svůj vlastní názor a 

svobodně se vyjádřily.  

 Jak jsem již uvedla výše, spolupráce s Honzou nebyla úplně jednoduchá vzhledem 

k jeho jednoslovným odpovědím, osobním dispozicím, nedůvěře atd.. Na toto téma pouze 

uvedl: "To si nepamatuji, to mi byly právě ty tři." Nicméně také uvádí, že mu nevadí, jak se 

tehdy rodiče rozhodli ještě bez něj a že spíš než aby mu to rozhodnutí vadilo, tak byl rád. 

Od jeho sestry Anežky však vím, že se rodiče zajímají o jejich názory, co si myslí o 

pěstounské péči, a v neposlední řadě je informují o tom, co je nového. Proto se také tehdy 

před lety ptali, zda souhlasí s tím, že poskytnou domov novému dítěti. Anežka byla 

seznámena i s tím, že se bude muset dělit o své věci, zvláště pak o pozornost rodičů. Když 
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jsem se zajímala o to, jak se v tu chvíli cítila, uvedla: "… ptali se, jestli nám to bude vadit, 

tak jsme řekli, jakože ne, že to bude super."  

 Další z respondentů, Patrik, taktéž vypověděl, že "...máma přišla do pokoje a 

zeptala se mě, jak by se mi líbilo, kdybych měl brášku nebo sestřičku" a byl seznámen s 

povahou pěstounské péče. S přijetím sourozence souhlasil, avšak jeho pocity byly spíše 

neutrální, nepřevahovalo nadšení ani zlost, jak sám uvedl: "...není to radost, není to 

smutek, je to prostě, je to oukej.". S rodiči o nevlastním sourozenci a změnách, které 

nastanou hodně mluvili a připravovali se společně.  

 Rodiče Karly na to šli opatrněji a zprvu svým dětem říkali, že uvažují o pěstounské 

péči a v rámci těchto rozhovorů je také seznamovali s tím, oč se jedná." No… já jsem 

měla… taková jakože jsem pořádně nechápala, co to je. Tak mi mamka vysvětlila, že to je 

něco, že vlastně nebude naše úplně, že si jí kdykoliv ta její maminka může vzít a že jakože 

nebude ani úplně její jakokdyby". Karla od začátku věděla, že se bude jednat buď o 

miminko, nebo o dvou či pětiletou holčičku, čímž by získala druhou sestru, a proto 

souhlasila. "Tak jsem jim řekla, že v klidu, že mi to nevadí, i tak jsem chtěla sestru. Bylo to 

super".  

 Přístup rodičů Dana a Sandry byl slavnostnější než přístup jiných rodičů, společně 

se všichni domluvili a šli na dobrou večeři do KFC, kam podle slov Dana běžně nechodí, 

"...vůbec, vůbec jsem netušil co se děje, protože tam nás normálně nezvali". Možná to bylo 

také proto, že již znali pohlaví i příběh dítěte, které by měli přijmout do své rodiny, a 

souhlasy jejich dětí měly toto rozhodnutí pouze zpečetit. Tento krok vnímá jako odlehčení 

celé situace, rodiče si zřejmě nebyli jistí, jak budou se setrou reagovat, a proto jim dopřáli 

jídlo, které běžně jíst nesmí, "...objednali nám strašně velký menu a řekli nám to, abychom 

nebyli nějak ve stresu a takhle.". Dle výpovědi Sandry je rodiče informovali i o vážném 

hendikepu Oldřicha, který je neslyšící a jeho romské příslušnosti. Rozhodnutí po nich 

nechtěli ihned, ale nechali jim čas na rozmyšlenou. Dan měl ve svém rozhodnutí jasno 

celkem brzy, hned druhý den po večeři souhlasil, nicméně Sandra si na rozmyšlenou 

nechala týden. Dan uvádí, že byl šťastný, protože si přál bratra nebo další sestru. Sandra na 

rozdíl od svého bratra řešila jakési vnitřní dilema, protože dle její výpovědi, se cítila vesele 
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i smutně zároveň. Nakonec zjistila, že jí bylo Oldřicha líto, protože nemá svou vlastní 

rodinu, a tak souhlasila.  

 Všichni respondenti také uvedli, že se domnívají, že jejich názor byl pro rodiče 

stěžejním. Daniel a Sandra navíc uvedli, že pokud by nesouhlasili, že by si to rodiče znovu 

promysleli a nevlastního sourozence by třeba neměli. 

 

 

 

Tabulka č. 4: Přehled, biologické děti před přijetím nevlastního sourozence 

Jméno Věk32-příchod NS Pocity Rozhodnutí Osud NS33 

Sandra 8 Smíšené Pro rodiče důležité Obeznámena 

Karla 11 Těšila se Pro rodiče důležité Obeznámena 

Jan 3 Nevzpomíná si Nevzpomíná si Nevzpomíná /Obeznámen34 

Dan 11 Těšil se Pro rodiče důležité Obeznámen 

Patrik 11-12 Neutrální pocity Pro rodiče důležité Obeznámen 

Anežka 6 Kladné pocity Pro rodiče důležité Obeznámena 

 

 S osudy nevlastních sourozenců byli všichni předem seznámeni, rodiče s nimi 

otevřeně probírali i to, z jakých poměrů nové dítě pochází. Všichni respondenti uvádí, že 

matky pěstounských dětí byly závislé, nejčastěji na drogách či alkoholu. U Anežky a Jana 

se vystřídalo více dětí, jejich osudy byly různé, avšak tento problém měl u všech stejného 

jmenovatele, a to právě onu závislost matek. V případě Lindy byla matka ve vězení a otec 

závislý na alkoholu.  

                                                 
32 Kolik bylo let aktérům, když k nim přišel nevlastní sourozenec. 
33 NS= nevlastní sourozenec 
34 V případě dalších nevlastních sourozenců 
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8.1.2 Přípravy a setkávání (1A) 

 V této kategorii se snažím vystihnout průběh příprav na příchod pěstounského 

dítěte a změny, které se udály v souvislosti s touto skutečností v rodinném prostředí. 

Příklad otázek: "Jak jste se připravovali na příchod nového sourozence?", "Považuješ to 

za dobrou přípravu?" nebo "Pomáhal/a jsi s přípravami?". Dále se budu věnovat tématu, 

které přiblíží situaci seznamovaní biologických dětí pěstounů s novým dítětem. Použila 

jsem otázky typu: "Vzpomínáš si na vaše první seznámení, jaké bylo?" nebo "Jaká byla tvá 

očekávání?" 

Očekávání a první seznámení 

 S kladným rozhodnutím přichází očekávání, velmi mě překvapila otevřená 

odpověď Dana, který uvedl, že se bál, aby se jejich rodina po příchodu nového dítěte 

nerozpadla. Nevěděl co má od nové situace očekávat a "jak jim to rozhýbe rodinu". Jeho 

prvotní nadšení opadlo a začal mít obavy, přestože byl jeho postoj stále vesměs pozitivní a 

nadále si za svým rozhodnutím stál. S postupem času zjistil, že obavy byly zbytečné. Na 

první seznámení s Oldřichem si nevzpomíná, ale byl přesvědčen, že budou kamarádi, 

nakonec uvedl: "… my jsme do toho právě hodně zasahovali, takže to tak bylo právě, jak 

jsem si představoval.".  

 Anežky prvotní očekávání: "… nejdřív to bylo určitě, jakože super, fajn krásný,(…). 

A pak to bylo takový normální, než se začaly projevovat nějak tak jako špatně". Uvádí, že 

postupem času se to pro ni stalo stereotypem, příchody nových sourozenců probíhaly 

víceméně stejně, proto neočekávala žádný zvrat, pokaždé se však těšila.  

 Honza se svěřil s tím, že žádná očekávání v souvislosti s miminky v přechodné 

pěstounské péči neměl, protože u nich byly krátce. U ostatních sourozenců doufal, že 

budou hodní a nebudou zlobit, jeho očekávání se splnilo až s příchodem nevlastní sestry 

Lucinky.  

 Sandra si na první seznámení s Oldřichem nepamatuje, na co si však vzpomíná je 

to, že se s bratrem nejvíce obávali jeho povahy a vzhledu. Doufala, že si s ní Olda bude 

stále hrát s holčičími věcmi, což se nestalo. Zmínila se o tom, že si ho představovala jako 

velmi aktivního a roztržitého, on byl přitom velmi opatrný.  
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 Co se týká očekávání Karly, tak to spočívalo víceméně pouze ve věku nového 

dítěte, namísto miminka doufala v přijetí odrostlejšího dítě, se kterým si bude moc hrát. Na 

druhou stranu uvádí, že si vzpomíná na první setkání u náhradních pěstounů a na to, jak 

byla Lenka šikovná.  

 Zřejmě nejotevřenější zpověď mi poskytl Patrik, jehož očekávání se nenaplnilo ani 

z poloviny, poprvé se se svým nevlastním bratrem Františkem setkal v kojeneckém ústavu 

a uvedl: " Já jsem tam byl za ním jednou, tam jsem teda, jakože změnil poprvé názor, nebo 

né změnil názor to bylo takový to, že jsem o něj přestal mít zájem, protože on uměl 

maximálně sedět, nic moc nedělal, já jsem představoval, nebo tenkrát jsem si ho 

představoval tak 5-letého, co už něco umí a on vlastně nic moc neuměl.". Patrik byl 

zklamaný, protože si představoval někoho staršího s kým se bude moct spřátelit, tím že byl 

František miminko, ho odradil a ztratil o něj zájem, doslova mu byl "ukradenej". 

 Nezkušenost respondentů s pěstounskou péčí a jejich nízký věk poukazuje na fakt, 

že očekávání se často lišila od skutečné reality. Očekávání byla hodně zaměřena na 

vlastnosti a schopnosti nevlastních sourozenců, které jsou pro ně v tomto věku stěžejní. 

Často doufali v nevlastního sourozence, který by se jim hodil, někdo kdo by si s nimi hrál, 

byl dobrým parťákem atd. Tato očekávání se však 100% nepotvrdila, proto v některých 

případech následovalo zklamání, viz. případ Anežky a Honzy. Aktéři dále nejsou schopni 

uvažovat nad vážností nejrůznějších situací, tím pádem nejsou schopni vnímat, jaké by 

mohly být skutečné důsledky soužití s problémovým dítětem. Anežka a Honza, díky své 

předchozí zkušenosti neměli žádná významná očekávání v porovnání s ostatními, u kterých 

se jednalo o prvního nevlastního sourozence. Nejvíce se svým očekáváním, nebo spíše 

obavou, odlišoval Daniel, který měl strach z rozpadu rodiny.  

Setkávání s nevlastním sourozencem 

 Pět ze šesti respondentů vypověděli, že se se svým nevlastním sourozencem stýkali 

ještě předtím, než se k nim nastěhoval.  

 Jan uvedl, že si na žádné setkávání nevzpomíná. Od sestry Anežky jsem se 

dozvěděla, že své sourozence navštěvovali, nebo se s nimi minimálně setkali, než se 

nastěhovali na stálo. Příklad uváděla u nevlastní sestry Zity, za kterou jezdili do domu její 
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babičky, brali ji na procházky a výlety, po čase trávili volné chvíle i u nich doma a až poté 

došlo ke svěření Zity do péče jejich rodičů.  

 Karla se svou rodinou navštěvovala nevlastní sestru Lenku u přechodných pěstounů 

a stejně jako Anežka vypověděla, že volný čas později trávili i u nich doma a poté si Lenku 

přivezli na stálo.  

 Dan vypověděl, že se s Oldřichem setkali asi šestkrát předtím, než se k nim 

nastěhoval, průběh setkávání byl stejný jako u předešlých případů. Setkání probíhalo buď v 

kojeneckém ústavu, na procházce, nebo u nich doma. Dan navíc uvedl, že si nevlastního 

bratra vozili domu i na přespání (dle výpovědi Sandry zejména o víkendech), aby si lépe 

zvykl na nové prostředí.  

 Sandra potvrdila informace, které jsem již získala od jejího bratra. Říkala, že si na 

sebe v průběhu té doby zvykli a už se těšila, až si ho přivezou domů, rodina slaví 

Oldřichovi narozeniny, ale i "přivezeniny" (= tedy oslavují den, když se k nim Olda 

nastěhoval).  

 Patrik jako jediný z dětí uvedl, že se s Františkem setkal před jeho nastěhováním 

pouze jednou. Stačilo mu, že si doma hodně o změnách, které nastanou, povídali. Sám v 

rozhovoru uvedl, že o nevlastního bratra ztratil zájem ve chvíli, kdy zjistil, že je kojenec a 

neměl potřebu se s ním dále vídat. 

 Při porovnání všech výpovědí bylo zjištěno, že setkávání nevlastních sourozenců 

probíhalo obdobným způsobem. Výjimkou byl Jan, který si žádné setkání nevybavil a poté 

Patrik, který o setkávání příliš nestál. Všichni aktéři, kromě Honzy, vypověděli, že jsou se 

způsobem setkávání spokojeni, že by nic neměnili a považují to za dobrou přípravu jak 

navázat kvalitní kontakt s nevlastním sourozencem. 

Přípravy a změny v domácnosti 

 Další kategorie se zaměřuje na přípravy a změny, které probíhaly v rámci 

domácností. Jak moc rozhodnutí o přijetí pěstounského dítěte zasáhlo do změny prostředí, 

na které byly biologické děti pěstounů zvyklé.  

 V případě Anežky a Honzy k žádným zásadním změnám nedošlo, protože žijí ve 

větším rodinném domě, kde bylo dostatek místa. Anežka se svěřila, že s přípravami 
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pomáhala, bylo třeba vytřídit nějaké oblečení, které věnovali svým sourozencům do 

začátku, stejně tak to bylo s hračkami. Změna byla větší pro Honzu, protože ten, kromě 

toho, že věnoval své věci, sdílel svůj dětský pokoj s nevlastními sourozenci, což mu v 

konečném důsledku nečinilo potíže.  

 Karla vypověděla, že k žádným zásadním změnám doma také nedošlo, pouze se 

přestěhoval nábytek, protože od rodiny a známých sháněli postýlku pro Lenku. Všechny 

další věci (hračky, oblečení atd.) jí jeli společně nakoupit do obchodu.  

 V rodině Dana a Sandry probíhaly větší změny. Oba dva sourozenci spolu sdíleli 

jeden pokoj a před příchodem Oldy se připravovali na to, že ho budou obývat ve třech. Dan 

" ...koupili jsme mu např. takový držák na papíry s hromadou papírů,(…), jsme mu různě 

montovali postel, koupili jsme mu nějaké věci do začátku, nějaké oblečení, ale to se spíš 

našlo nějaké naše staré, po mně".   

 Sandra na mou otázku ohledně změn v domácnosti odpověděla takto: " to že jsme 

potom museli i jako přestavovat byt a pokojíček především, aby se tam Olda vešel". 

Sourozenci mají patrový pokoj, přičemž přízemí obývá Sandra a kluci jsou spolu o patro 

výš.  

 V rodině Patrika probíhala rozsáhlejší rekonstrukce spodní části domu, ve které 

vybudovali novou ložnici a pokojík s chodbou. František i Patrik mají každý svůj vlastní 

pokoj, "(…) dostal svůj vlastní pokoj, dostal tam mojí patrovou postel a já jsem byl 

přestěhovaný z menšího pokoje do asi tak 3x většího na patro". Pět ze šesti aktérů se 

aktivně podíleli na přípravách nejrůznějších náležitostí, které byly spojeny s příchodem 

nevlastního sourozence. 

 Speciální přípravu na příchod nevlastního sourozence absolvovala rodina Sandry a 

Dana. Všichni členové se učili znakový jazyk, aby byli schopni se s Oldřichem domluvit, 

navštěvovali různé kurzy a poté je učila maminka doma. Sandra považuje znalost 

znakového jazyka za výhodu, kterou má před ostatními dětmi nebo učiteli. 

Tabulka č. 5: Shrnutí proměny a změny v domácnosti 

Jméno Rekonstrukce Vlastní pokoj Aktivní zapojení Příprava 
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Sandra Ano Ne(sourozenci) Ano Znakový jazyk,hračky, pokoj,aj. 

Karla Ne Ne (se Soňou) Ano Oblečení aj. 

Jan Ne Ne (s NS) Ano Hračky,pokoj 

Daniel Ano Ne (sourozenci) Ano Znakový jazyk, oblečení  aj. 

Patrik Ano Ano Ano Hračky 

Anežka Ne Ano Ano Hračky, oblečení 

 

8.1.3 Nový režim / Proměna (1B) 

 Pod hlavičkou této kategorie se pokusím popsat, k jakým změnám v rodině došlo v 

průběhu prvních týdnů po nastěhování nevlastního sourozence. Jak biologické děti 

pěstounů vnímaly svého nevlastního sourozence, co musely ve svém zaběhlém denním 

režimu změnit a jak se proměňoval jejich vztah. V neposlední řadě jsem se ptala na jejich 

pocity ze změn, které doma proběhly a jak rodinnou situaci hodnotí s odstupem času. 

Modelové otázky viz. poznámka pod čarou35. 

 V rámci této kategorie budu pracovat opět především s výpověďmi pěti aktérů. 

Honza v rámci rozhovoru nervózně odpovídal "Já fakt nevím(...). Ne ne, asi si 

nevzpomenu.". Největší změnou pro něj bylo pouze to, že jich bylo doma více. Tím, že se 

jedná o kategorii, kde aktéři vyjadřují své zkušenosti a názory, se setkávám již s více 

rozdílnými výpověďmi, než tomu bylo doposud.  

 Karla největší změnu s příchodem Lenky vidí v tom, že se sestrou mají nová 

pravidla, která je třeba respektovat, nesmí si hrát např. na zemi jako dříve, ale pouze u 

stolu. Ráda si také společně začala hrát s oběma sestrami najednou, prý si na sebe brzy 

zvykly. Tím, že je nejstarší, užívá si roli rozumné starší sestry, která dohlíží na ty mladší v 

nepřítomnosti rodičů. Největší změna však nastala prý pro mamku, která většinu času 

věnuje Lence. Když jsem se ptala na její názor ohledně změn vypověděla : " Mě to ani moc 

                                                 
35 "Co považuješ za největší změnu s příchodem nevlastního sourozence?", "Co se pro tebe změnilo s přijetím 

nového dítěte do rodiny?", "Vzpomínáš si na situaci, která byla klíčová ve vašem vztahu, když jste se 

sblížili/odcizili?" nebo " Jaké máš pocity dnes, kdybys měl/a zhodnotit situaci na začátku a teď?". 
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nevadí, protože jakoby mamka jak si hraje s tou Leničkou nebo jí hlídá, jak se jí věnuje, tak 

my si děláme úkoly a připravujeme se do školy.".  

 Anežka a Patrik se shodují ve svých výpovědích, svůj život vnímají pořád stejně a 

moc si neuvědomují, že by nastaly nějaké větší změny. Anežka: " Já bych řekla, že žiju tak 

nějak pořád stejně", Patrik: " To zvykání pro mě bylo jako normální obyčejný život (...). ... 

nic moc se nezměnilo, až teda čím víc roste tím dělá větší aktivitu a prostě si ho člověk 

musí víc všímat". Co se týká případu Anežky, v rámci celého rozhovoru popisovala 

zejména zkušenost s nevlastní sestrou Zitou, která pro ni byla nejsilnější. Zita neuměla 

spoustu základních věcí, proto se jí mamka musela hodně věnovat, " ona neuměla ani 

pořádně moc chodit, protože ta babička36 se o ni bála, že jí uteče, tak jí vozila v kočárku a 

ještě měla pleny a neuměla mluvit (…)". Tento začátek nebyl úplně jednoduchý, protože se 

Zita vzpírala jakýmkoli úkonům, které jí činily potíže. Anežka popisuje situace, kdy 

neustále "brečela a řvala", i na procházkách, na které s ní mamka chodila a se smíchem 

dodává : "(...) my jsme s ní ven díky bohu nikdy nechodili". Zajímala jsem se i o to, zda se 

to v průběhu času změnilo "(…) hrozně moc brečela-pořád, a to bylo už jako takový 

otravný no a pak když byla větší (…) s ní byly i problémy. (…)hm… máme Zitu…"skvělý, 

ach jo". Na konci přiznává, že je ráda, že Zita u nich dále nebydlí " No já jsem si říkala, že 

to bude super, že budu mít sestru ne jen bratra (…), že budeme dělat holčičí věci a tak, ale 

s postupem času, když se pořád nezlepšovala, tak jsem tu naději začla ztrácet. (…) v půlce 

té doby co jsme jí měli, tak jsem si řekla, (…) že to nemá budoucnost". Vzhledem k jejím 

nepříjemným zkušenostem mě zajímalo, zda to mělo nějaký vliv na rodinu (" Jako on tu 

vlastní rodinu jako nás nikdo nerozvrátil, ale bylo to tak, že jsme ho, jakože vyčleňovali, ne 

naschvál, ale protože to dítě nebylo až tak součástí rodiny.") a jak to vnímala"(…)asi jsem 

byla pořád ráda, protože můžeme pomáhat a tak.". O příchodu Lucie také mluvila a 

popisuje ho jako v celku náročný a stresující "ona byla miminko a hodně nemocná", na to 

jak vážný je její stav, přišli až po několika týdnech, co u nich bydlela. Při porodu se 

nakazila virem Herpes od své biologické matky, který ji napadl nervovou soustavu, ležela  

3 týdny v nemocnici, kam za ní každý den dojížděla právě mamka Anežky.  

                                                 
36 Zitu vychovávala její babička, matka její biologické matky, která jí ze strachu raději rozmazlovala, krmila 

ji sladkým, až jí vypěstovala závislost na cukru. 
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 Patrik uvádí, že mu byl František "ukradenej" zejména z toho důvodu, protože jako 

miminko toho moc neuměl, zkrátka si k sobě představoval někoho staršího. Nicméně hned 

poté konstatuje, že se to s postupem času změnilo. Začátek popisuje takto: " Musel jsem ho 

občas jakože pohlídat,(...)hrát, tenkrát to byla ještě taková nechuť, protože uměl jen sedět, 

ležet, sem tam se poblil(...)".  Jako klíčovou situaci proměny popisuje, " Když začal 

projevovat takové to, když se něco naučil.(…) nevím v tu chvíli, co to bylo, prostě jsem 

věděl, že něco dokáže". Oslovení "Paťo pojď si hrát" zapříčinilo změnu jeho názoru na PP 

a nevlastního bratra.  

 Dan považuje za největší změnu stejně jako sestra Sandra to, že mají méně prostoru 

a navíc musí pomáhat v domácnosti více, než byl zvyklý. Začátek popisuje tak, že se 

především Oldovi snažili vysvětlit, že je u nich doma na stálo, že už se nevrátí do 

kojeneckého ústavu, což bylo velmi složité, protože Olda byl příliš malý na to, aby uměl 

ovládat znakový jazyk. "Bál se vždycky když jsme šli někam ven (…), protože si myslel, že 

vlastně jedeme zpět do toho ústavu. Takže nikam nechtěl(...). Bylo to pro mě těžký(...). S 

postupem času se tato situace změnila a dnes popisuje vše jako naprosto v pořádku. Za 

klíčovou situaci jejich sblížení považuje besídku v MŠ, kterou Olda navštěvoval, "(…) tam 

se toho hodně naučil(...), on mě provedl celou tou školkou, kde jsem vlastně ještě předtím 

nikdy nebyl a ukázal mi to tam celý.". Celou situaci s odstupem času hodnotí pozitivně. 

 Sandra vnímá, že s příchodem Oldy se jejich rodina stala živější a hlučnější, také se 

svěřuje s tím, že "máma je častěji naštvaná". Olda dle jejích slov často zlobí, a proto je 

mamka naštvaná. Všímá si také toho, že se její hněv obrací proti ní i bratru Davidovi " 

Mně, přijde mi to líto (…)". Na začátky si vzpomíná stejně jako její bratr, že bylo velmi 

obtížné komunikovat, " (…) ale už se to dobře, že se to dobře naučil.". Z jejího pohledu 

chvíli trvalo, než si k sobě našli cestu, klíčovým bodem jejich vztahu bylo, že se oba 

naučili znakovat. Stejně jako u ostatních mě zajímalo, zda je ráda, že má nevlastního 

bratra, odpovědí bylo " Někdy toho lituji". To byl pro mě impulz zjistit více, nakonec se 

ukázalo, že je to kvůli jeho zlobivým a provokovacím náladám, které ji obtěžují. 

8.1.4 Soukromí (1B) 

 Tato kategorie se tak trochu prolíná s kategorií předchozí. Obsahuje informace o 

tom, čeho se biologické děti museli vzdát v oblasti svého soukromí s příchodem 
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nevlastního sourozence. Modelové otázky: "Máš svůj vlastní pokoj, nebo ho sdílíš se svými 

sourozenci?, "Museli jste se vzdát nějakých svých věcí?". 

 Téma soukromí se mi podařilo zmínit už v předchozích kategoriích, proto uvedu 

pouze pro shrnutí pár základních změn, které zasáhly do soukromí aktérů. Pouze Anežka a 

Patrik mají svůj vlastní dětský pokoj pro sebe, Jan spolu se Sandrou a Davidem sdílí pokoj 

s nevlastními sourozenci.  

 Případ Karly je odlišný od dvou předchozích, svůj dětský pokoj sdílí se setrou 

Soňou a nevlastní sestra Lenka pobývá zatím u rodičů. V případě Karly došlo k omezení 

soukromí v tom smyslu, že každý večer, když jde Lenka spát do ložnice rodičů, která se 

nachází vedle dětského pokoje, nesmí ona ani její sestra v dětském pokoji pobývat a musejí 

si jít hrát do obývacího pokoje. Dan nalézá své útočiště v pracovně rodičů, která se dle jeho 

slov stává jeho vlastním pokojem, kde má soukromí. Karla i Dan se svěřili s tím, že 

některé ze svých věcí byli nuceni uschovat nebo dát pryč do té doby, než nevlastní 

sourozenec vyroste. Dan se zmiňoval o tom, že " máma se bála, že bude polykat Lego, 

takže jsme všechny drobné části zabarikádovali (...), pro jistotu dala máma vše stranou. 

Vyndali jsme to asi před 2 rokama". Karla mluvila o tom, že od té doby mají v pokoji 

méně místa a nesmí nechávat hračky ani nic jiného na zemi, v jejich rodině nastala řada 

omezení kvůli bezpečnosti malé Lenky.  

 Bylo zjištěno, že všichni aktéři věnovali něco svého nevlastnímu sourozenci, ať už 

se jednalo o hračky, oblečení nebo třeba místo u stolu. Všichni aktéři působí velice smířeně 

s novou situací, věci, kterých se měli vzdát nevnímají nějak negativně, naopak si 

uvědomují, jak je jejich pomoc důležitá. 

8.1.5 Subjektivní vnímaní situace aktéry (1C) 

 Součástí této kategorie je víceméně zhodnocení respondentů toho, co si myslí o 

pěstounské péči, jaká jsou její pozitiva a negativa. Co si myslí, že jim pěstounská péče dala 

a v čem mají naopak nevýhodu, či co jim na pěstounské péči vadí. Modelové otázky: "Jaké 

jsou výhody a nevýhody mít pěstounského sourozence?", "Kdyby sis mohl/a vybrat, byl/a 

bys raději jedináček, nebo měla více sourozenců jak je tomu dnes?", "Jakou rodinu bys 

jednoho dne chtěl/a mít ty?". 
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Výhody a nevýhody PP37 

 Všichni respondenti se jednoznačně shodli na tom, že pěstounskou péči vidí jako 

dobrou věc, zejména proto, že poskytne rodinné zázemí dětem bez domova, bez rodičů. 

Rodiče se všemi respondenty probrali situace ohledně pěstounské péče, ale je zřejmé, že 

vzhledem k jejich věku úplně správně nechápou přesnou podstatu a přesnější vysvětlení 

rodičů zapomněli.  

 Sandra nebyla schopna popsat výhody a nevýhody pěstounské péče, ale spíše 

popisovala výhody a nevýhody, které to přináší jí samotné.  

 Všichni aktéři kromě Anežky, se právě na výhody a nevýhody, které jim poskytuje 

PP dívají z toho pohledu, co to přinese jim, ve smyslu co navíc mohou získat, aby to např. 

rodiče nezjistili, nebo jestli se v nějakých situacích musí za sourozence stydět atd.. Anežka 

vyzdvihovala skutečnost, že se díky PP naučí pomáhat slabším, hezky se chovat k ostatním 

a že to z ní dělá lepšího člověka. Nevýhody se dle jejího názoru odvíjejí od konkrétního 

dítěte. " Já si myslím, že mám do života určitě výhodu, že mám jiný život než ostatní lidi, 

ostatní kamarádi a prostě být jiný je častokrát výhoda". Pevně si stojí za názorem, že 

pěstounská péče pomáhá a na mou otázku jakou by jednoho dne chtěla mít rodinu 

odpověděla bez váhání " Asi bych taky chtěla být pěstounka(...), šla bych do toho, protože 

ty děti to potřebují".  

 Obecně k nevýhodám PP se vyjádřili pouze Patrik, Dan, Jan a Anežka. Dan, Jan a 

Anežka se shodli na tom, že nikdy dopředu neví, co je čeká a jaké to dítě bude. Jan 

shledává jako hlavní nevýhodu toho být nevlastním sourozencem to, že ho děti zlobí a 

výhoda pro něj je, že se naučil starat o mladší děti a má si s kým hrát, podobně to popisuje 

Karla. Karla jako další výhodu uvádí fakt, že čím více jich je, tím mají větší možnost 

doplňovat jeden druhého, nevýhodu odvozuje od své zkušenosti, že se musela s rodiči 

přestěhovat. Sandra vidí výhody v tom, že pěstounské dítě má možnost získat nový domov 

a nové sourozence. Výhody shledává právě v možnostech získání slev na vstupy do kina či 

jiných zařízení (díky průkazu ZTP/P Oldřicha). Nevýhody, které popisuje, se odvíjejí od 

chováním nevlastního bratra, které jí je nepříjemné. Dan pro sebe uvádí jako nevýhodu, 

kromě výše zmíněné, že se musí často omezovat ve svém programu kvůli návštěvám 

                                                 
37 PP= pěstounská péče 
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biologického otce Oldřicha. Výhodu popisuje jako " (…) můžeme nakoupit víc jídla a 

stejně to nakonec sním já(...), mám tu autoritu(...)". Jinak si je vědom velkého přínosu PP 

pro děti, které jsou v ní umístěné. Patrik se obecně k výhodám a nevýhodám vyjadřuje 

takto: " Že třeba některé děti nepoznají své pravé rodiče,(…) že třeba když má bráchu a 

sestru, že se s nima nedostane do stejné rodiny (…)"." Podle mě je to dobré pro ty, co 

nemohou mít děti. Myslím, že je lepší být někde v rodině, než někde v nějakém dětském 

domově.(...) poznají jaké to je, když je má někdo rád.". 

 Anežka se ještě v průběhu rozhovoru vyjadřovala k pěstounské péči obecně jako 

nehotové, zmatené a "(...) nedodělané ze strany právní", popisovala mezery PP a několik 

nepříjemných zážitků, které se jim staly v souvislosti se sociálními pracovníky, lékaři a 

soudy. Dvě z nich mohu uvést: " Neuroložka (...) říkala, že to nemá cenu a že jí máme dát 

do děcáku atd., že jen zabírá místo pro další děti. No, ale ona se z toho dostala.". Další 

nepříjemná situace nastala u nevlastní sestry Lindy, kterou si chtěli opětovně vzít do 

pěstounské péče na přechodnou dobu, nicméně dle zákona to není možné, dokud Lucii 

nebude 7 let, proto se rozhodli, vzít si Lindu do trvalé pěstounské péče, ale " oni to ty 

úřady podělaly a napsaly tam přechodnou pěstounskou péči, takže nám po týdnu museli 

Lindu sebrat (...)". Nakonec se smíchem dodává " Drsný život pěstounů". 

Jedináček nebo raději více sourozenců/nevlastních sourozenců? 

 Když jsem se snažila zjistit, jestli jim opravdu jejich rodinná situace vyhovuje, ptala 

jsem se i na to, zda by byli raději jedináčky nebo jsou spokojeni s tím, že mají sourozence, 

včetně těch nevlastních. Všichni aktéři kromě Karly uvedli, že by do toho rozhodnutí 

znovu šli a jedináčci by být nechtěli. Patrik říká: " Dalo mi to zkušenosti, ale být jedináček, 

to taky nebylo k zahození (...)". Dan například uvedl, že si myslí, že je většina jedináčků 

rozmazlená a mají spoustu věcí, o které by se mohli podělit s někým, kdo to potřebuje. Jan 

zase jako důvod uvedl, že by se nudil a neměl by si s kým hrát. Karla svou výpověď 

objasnila tím, že na ní mají rodiče méně času, což jí trápí. Jako prvorozená zažila příchod 

sestry Soni a následně Lenky. Se svými rodiči o svých pocitech mluvila, nyní se snaží najít 

způsob, jak spolu trávit více času. 
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Aktéři a jejich budoucnost v PP 

 Všech zúčastněných jsem se také dotazovala na jejich představy o budoucnosti a 

rodině, kterou by si jednoho dne přáli. Jediná Anežka odpověděla, že by se rozhodně chtěla 

stát pěstounkou. Sandra a Karla odpověděly "asi ano", Dan a Jan odpověděli "možná", 

jejich důvody byly víceméně stejné, pomoci dítěti. Patrik jako jediný přímo uvedl, že by 

chtěl rodinu biologickou. Když jsem se ptala, zda by si vzal dítě do pěstounské péče 

odpověděl, že ano, pokud by to nešlo biologicky. Z rozhovoru s ním jsem nabyla pocitu, že 

si plete adopci s pěstounskou péčí, právě díky důvodům, které uvedl v souvislosti s PP. 

 

 

Tabulka č. 6: Shrnutí subjektivní vnímání situace aktéry 

Jméno +/- PP Jedináček ano x  ne V budoucnu pěstounem 

Sandra +/- pro ni Ne Asi ano 

Karla +/- pro ni Ano Asi ano 

Jan +/- pro něj Ne Možná 

Daniel +/- pro něj Ne Možná 

Patrik +/- pro něj Ne Pokud nebude jiná možnost 

Anežka +/- PP Ne Ano 

 

8.1.6 Rodiče a my (B/PS) (2A) 

 Tato kategorie obsahuje výpovědi o tom, jak biologické děti pěstounů vnímají 

vztah se svými rodiči, zda se jim věnují stejně nebo méně v porovnání s obdobím, než 

přišel nevlastní sourozenec. Dále sdělují fakta o tom, jak velká pozornost rodičů byla 

zaměřena právě na nevlastního sourozence a jak tyto skutečnosti vnímají. Modelové otázky 

k tomuto tématu: "Trávíš s rodiči stejné množství času jako před příchodem nevlastního 

sourozence?", "Co se změnilo?", "Jaký na to máš názor?". 
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 Všichni aktéřii se shodli na tom, že rodiče, zejména pak maminky, na ně mají méně 

času od té doby, co přišel nevlastní sourozenec. Ne všichni to však vnímají stejně, ti starší, 

Anežka, Patrik a Dan, si uvědomují určité omezení pozornosti ze strany rodičů, ale 

vzhledem ke svému věku uvítají větší soukromí a nijak zvlášť je tato skutečnost netíží.  Ti 

mladší, zejména Karla a Soňa, si taktéž uvědomují změnu, která nastala. Ze začátku 

rozhovoru se jevilo, jakože jim menší pozornost rodičů nevadí, že jí uvítají stejně jako 

starší aktéři, nicméně v závěru jejich výpovědi začali poukazovat na to, že skutečnost je 

jiná a je to mrzí.  

 V případě Karly je to tak, že by ve výsledku raději byla jedináčkem, aby se jí rodiče 

více věnovali, i když na začátku rozhovoru uvedla, že je ráda, protože má čas dělat si úkoly 

a hrát si podle svého. Zmínila se, že Lenka spí s rodiči v ložnici a ona se sestrou si kvůli 

tomu nemohou hrát se svém pokoji, aby ji nerušily. V průběhu té doby tráví čas v 

obývacím pokoji s rodiči, kde mají možnost věnovat se jeden druhému, hrát hry aj.  

 Sandra vzpomíná na časy, kdy měla mamku jen pro sebe a Dan naopak zase tátu, 

dle jejích slov byly vyvážení 2:2. Společné výlety, které absolvovali, byly mnohem 

klidnější než dnes. Když se zamyslela hlouběji, zjistila, že méně času tráví zejména s tátou, 

mamka jí totiž odvádí z kroužků, pomáhá jí starat se o Oldu - čas spolu tráví, ale jiným 

způsobem. Vyjádřila se, že by byla ráda, aby se to s taťkou změnilo " My to oba dva víme, 

ale nevíme co máme dělat(...)". Také mě informovala, že společně s Danem, mamkou a 

taťkou mají středeční večer pouze pro sebe jen oni 4 a tyto společné večery dodržují každý 

týden. Když měla situaci zhodnotit odpověděla " někdy mi to vadí a jindy jsem ráda" 

hodně záleží na situaci.  

 Jan tvrdí, že s rodiči tráví pořád stejné množství času, s tátou mají společné záliby 

ve sportu a pravidelně chodí hrát tenis nebo volejbal, s mamkou zase rád vaří.  

 Anežka vypověděla "Já si myslím, že s rodiči trávím více času než ostatní děti(...)", 

její přesvědčení plyne z povolání rodičů38. "To my se okrádáme o ten čas školou a 

kroužkama, že se s nima nevidíme, je to z naší strany. Myslím, že je to lepší, než kdyby 

rodiče chodili každý den do práce (...) kromě víkendů". Nicméně přiznává, že v době, kdy 

                                                 
38 Mamka pracuje z domova- doučuje, táta pracuje jako policista tak,  že má 2 noční nebo denní a pak má 5 

dní volna. 
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u nich bydlela Zita, většina pozornosti rodičů se ubírala jejím směrem, tento fakt však 

respektovala " to prostě potřebuje víc(...)".  

 Dan opět uvedl, že společného času jako rodina tráví méně, zejména pak s tátou, se 

kterým byl zvyklý každý týden chodit plavat, to se však s příchodem Oldy změnilo. Když 

jsem se zajímala o jeho názor a jak to vnímá, odpověděl: " Asi uvítám menší pozornost 

rodičů, (...), ale v podstatě je mi to asi jedno, jestli s nima nějaký čas trávím nebo ne." 

 Patrikův názor je takový, že má více času sám na sebe a své koníčky nebo učení. 

Pozornost, které se mu dostává, mu vyhovuje, volný čas s rodiči tráví většinou večer u 

deskových her, jezdí do aquaparku a v létě na kole. 

8.1.7 Sourozenci (2A) 

 V této kategorii se dozvídám informace o tom kolik času spolu sourozenci tráví a 

jakým způsobem, zda spolu vycházejí či se spíše jeden druhému vyhýbají a ignorují se. 

Jaké konflikty spolu mají a jakým způsobem se řeší. Modelové otázky: "Jak trávíš volný 

čas se sourozenci?", "Hádáš se se svými sourozenci?", "Jak reaguješ, když se tví 

sourozenci hádají?", "Jak se cítíš, když sourozenec opouští rodinu?". Poslední otázku jsem 

zařadila k této kategorii, protože má také svou výpovědní hodnotu o vztazích mezi 

sourozenci.  

Volný čas se sourozenci 

 Prvním tématem, které se pokusím přiblížit bude způsob, jakým spolu sourozenci 

tráví volný čas a zda spolu vycházejí či nikoli. To, zda mají biologické děti pěstounů 

kladný vztah ke svým sourozencům, se rozkrývá téměř ve všech kategoriích. Dan, Sandra, 

Patrik i Karla se svými sourozenci vycházejí bez větších obtíží. V případě Anežky a Honzy 

tomu tak vždy nebylo vzhledem k povaze jejich nevlastních sourozenců a jejich chování. 

Oba dva se však shodují na tom, že poslední pěstounská sestra Lucie, je přesně dle jejich 

představ, i když má své "mouchy" asi jako každý. V ani jednom případě se nesetkáme s 

tím, že by respondenti měli společné přátele s nevlastními sourozenci, důvodem je 

především velký věkový rozdíl.  

 Sandra je hodně umělecky založená (zpívá, hraje na klavír a flétnu), dále chodí do 

skautu a na gymnastiku, je tedy plně vytížená. Když má čas a Olda náladu, tak spolu kreslí 
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a vyrábějí, to mají společné, Olda také navštěvuje výtvarný kroužek. Jinak prohlašuje, že 

nemají příliš volného času, který by spolu mohli trávit. O víkendech se rodiče snaží 

plánovat rodinné akce.  

 Dan hned na začátku řekl "(...) já jsem ho měl rád hned od začátku a teď myslím, 

dovoluji si říct, že mě má taky rád(...)". Dan ve svém věku nemá tolik koníčků jako jeho 

sestra, přednost dává počítači a sledování seriálů. Sám přiznává, že se sourozenci netráví 

příliš času, protože nemají moc společných zájmů. Dříve s Oldou maloval, ale už ho to 

nebaví. Nicméně si našli novou společnou zábavu a to hru Pokémon Go a také se spolu 

dívají na stejnojmenný seriál Pokémon. Olda má často provokovací nálady, a proto se 

pošťuchuje a pere jak s Danem, tak Sandrou. Když má David nějaké problémy nebo ho 

něco trápí, svěřuje se mamce. Jako nejstarší sourozenec přebírá odpovědnost za mladší v 

nepřítomnosti rodičů, stará se o ně a hlídá je.  

 Stejně tak Patrik se díky Františkovi naučil starat nejen o sebe, ale i o ostatní. S 

Františkem tráví čas tak, že si pouští jeho oblíbené dětské písničky, hrají si s auty nebo 

staví kostky, v poslední době si dle slov Patrika oblíbil jeho vojáčky, se kterými si hrál 

když byl menší. Sám mi také začal vyprávět, že ho bavilo, když spolu tvořili na počítači 

různá videa z obrázků a písní. Když netráví čas s bratrem nebo doma, chodí na klarinet a 

kroužek sebeobrany.  

 Karla taktéž jako nejstarší ze sourozenců má na starost mladší sestry, ale pouze v 

případě, když jde mamka nakoupit nebo někam, odkud se brzy vrátí. Vztah s oběma 

sestrami popisuje jako velmi kladný " My si spolu každý den hrajeme (...) máme spolu 

dobrý vztah s Lenkou.". Ve volném čase je ráda venku, hraje si se sestrami nebo si čte v 

posteli. S Lenkou si hrají s vláčkem a kostkami, se Soňou pak s Legem.  

 Jan svůj volný čas nejraději tráví u počítače nebo u televize, hodně času tráví doma, 

proto také často Lucku hlídá, zejména když mamka pracuje. S Lucií si nečastěji hrají s 

vláčkem, na schovávanou nebo si ráda hraje na pejska. Když u nich bydlel ještě Šimon a 

Zita, občas si hráli společně právě s vláčky.  

 Anežka se dlouhodobě věnuje akvabelám, na které s sebou vodí Lucii, která se na 

ni ráda dívá. Volný čas také tráví na telefonu, což jí prý mrzí. Když jsou rodiče v práci, tak 
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sestru také hlídá, hrají pexeso, nebo se dívají na dětské pohádky. Lucie si ráda hraje na 

letadýlko " No já si lehnu na záda a zvednu jí na nohách do vzduchu.". S bratrem Honzou 

se většinou pošťuchují a perou. Ostatní sourozence také hlídala, když musela. Vzpomíná, 

že se Zitou neměli žádné společné zájmy, prý ráda vyráběla, ale nad úkoly do školy denně 

strávila 4 hodiny, takže ani nebyla příležitost. 

Konflikty mezi sourozenci 

 Není neobvyklé, že se sourozenci během svého společného soužití pohádají a že v 

jejich životě proběhne řada konfliktů. Některé konflikty jsou mezi sourozenci zcela běžné 

a mě zajímalo, jak takové situace probíhají v souvislosti s nevlastními sourozenci. Sandra i 

Dan zmiňují časté změny nálad Oldřicha, nazývají je jako " provokovací/ pošťuchovací", 

konflikty vznikají z toho důvodu, že na jeho projevy nemají náladu. Tyto konflikty se 

netýkají pouze jich dvou, ale i mamky, kterou Olda neustále provokuje stejným způsobem. 

Z pohledu Dana konflikt mezi Sandrou a Oldou často vznikne na popud Sandry, která ho 

pozoruje, následně ho napomíná a dělá na něj úšklebky. Dan se snaží nedorozumění, které 

se týkají jeho a sourozenců, vyřešit sám. Pokud se stane, že se s Oldou hádá, Sandra se jim 

do toho snaží vmísit a roztrhnout je od sebe, stejně jedná i Dan, když je situace opačná. Se 

Sandrou se nejčastěji pošťuchují či dohadují kvůli prostoru v pokoji a kvůli úkolům, které 

jí Dan rozdává. Sandra se mimo výše zmíněné dohaduje s Oldou o to, kdo má pravdu a kdo 

lže, tento konflikt často musí řešit někdo z dospělých " většinou máma, ale když(...) je 

třeba unavená a naštvaná, takže pak to řeší třeba náš starší brácha". Z pohledu Sandry se 

zdá, že se často přiklání na stranu Oldy, což jí přijde nespravedlivé. Když mě zajímalo, zda 

svá trápení svěřuje někomu ze sourozenců odpověděla "Spíš moc ne. Dan je teď v pubertě, 

tak mě trochu odbývá.". Vadí jí to, ale chápe to, až bude v pubertě ona, prý bude jiná. "Vím 

jistě, že nebudu taková, když ke mě přijde Olda (...), že mu neřeknu Oldo vypadni.", což 

občas dělá Dan, když si plní své povinnosti do školy nebo hraje hry.  

 Anežka si nevybavuje žádný významný konflikt, který by s nevlastními sourozenci 

měla, Zity si nevšímala, ta se prý více hádala s Honzou a hlavně s rodiči. Do cizích 

konfliktů se také nevměšovala, raději stála opodál.  

 Jan přiznává, že k nedorozuměním se Zitou docházelo, když si vymýšlela, že jí bere 

hračky nebo cokoli jiného. Většinou s hádkou začínala ona " buď jsem se s ní hádal, nebo 
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jsem odešel". Jejich potyčky často řešil taťka, nikdo jiný ze sourozenců se jim do hádky 

nevměšoval, stejně tak on se nezaplétal do nedorozumění Anežky.  

 Poslední dva aktéři mají sourozence v nižším věku než výše zmiňovaní, proto jsou 

jejich potyčky odlišné. Karla zmiňuje třeba to, že když je Lenka mrzutá, tak je tahá za 

vlasy, kouše je nebo štípe. Stejně tak Patrik, kterého rozčiluje, že mu František dělá v 

pokoji nepořádek nebo když ho neposlouchá a schválně si bere věci, které si brát nesmí. "A 

on se začne vztekat, začne lítat po baráku, začne, já nevím, házet s plyšákama(...)". Tyto 

"konflikty" končí tak, že ho Patrik odevzdá zpět rodičům, se smíchem dodává " Řešíme to 

pohodově.".  

Povinnosti v domácnosti 

 Vztahy mezi sourozenci jistě ovlivňují i rozdělené povinnosti v rámci rodiny. V 

případě Karly a Patrika tento faktor není směrodatný, jejich sourozenci jsou příliš malí na 

to, aby mohli nějaké domácí práce vykonávat. Proto tu mám pouze výpověď Anežky, Jana, 

Dana a Sandry. Anežka se k tomuto tématu vyjádřila následovně: "(...) domácí práce jsou 

většinou na mamku, že nás nezaměstnávají tolik, ne že bychom vůbec nepomáhali (...), ale 

není to jakože rozdělený(...)". Jan " No, prostě když bylo potřeba, tak to někdo udělal".  

 V rodině Sandry a Dana to funguje naprosto odlišným způsobem. Mají doma 

seznam prací, které má kdo na starost a jak často je třeba tuto povinnost plnit. Za nesplnění 

svých povinností dostávají "mínusy" a za aktivitu navíc "plusy". Pokud nasbírají 

dostatečné množství plusů, mohou si vybrat něco za odměnu např. být déle vzhůru, data k 

internetu aj. Sourozencům tento systém vyhovuje, vnáší to mezi ně řád a nemůže se stát, že 

jeden by nedělal nic a druhý všechno. Vidí výhody v odměnách, které dostávají za "plusy". 

I když se Sandra zmínila, že často na Oldu žárlí, protože se domnívá, že má spoustu výhod 

a méně povinností. 

Odchod nevlastního sourozence z rodiny 

 S odchodem pěstounského sourozence se setkal pouze Jan a Anežka, nikdo jiný z 

dětí tuto zkušenost nemá. Když jsem se Honzy ptala, jak se cítí, když sourozenec opouští 

rodinu, vypověděl že smutně. Nicméně z jeho pohledu všechny odchody jsou stejné, po 

nikom se mu nestýská více ani méně. Přiznal, že u Zity byl rád, když odešla. Na mou 
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poslední otázku týkající se jeho potřeby o zpětné navázání kontaktu s nějakým ze 

sourozenců odpověděl, že zájem nemá. To vypovídá i o tom, že vztahy nebyly příliš silné a 

kvalitní, k čemuž mohlo být hned několik důvodů (chování sourozence, jeho zdravotní 

potíže, ostuda, kterou provádí mezi lidmi aj.).  

 Anežka začíná tím " Kdybych se měla vzdát Lucinky, to bych asi nedala ona je totiž 

fakt super(...)". Odchod Zity i Šimona popisuje tak, že byla ráda, celé rodině se ulevilo "Je 

to rok co u nás Zita není a tady v té rodině je klid a pohoda a nikdo to nenarušuje.". O 

Lindě se vyjádřila se slovy " Tam nás to jako mrzelo no, ona byla totiž dobrá.". Lindu si 

zpět vzali do své péče biologičtí rodiče, nicméně svou výchovu opětovně nezvládli a Linda 

skončila v jiné pěstounské rodině, kde dle informací, které Anežka má, není moc 

spokojená. Co se týká následného kontaktu, Anežka s mamkou vozí babičku Zity za ní na 

návštěvy do dětského domova, ale sama se s ní nestýká - nechce. Párkrát se viděli s 

miminkem, které měli v přechodné pěstounské péči a které šlo následně do adopce, s těmi 

ostatními, kteří se vrátili k biologickým rodičům už se neviděli.  

 Z výpovědí obou respondentů bylo jasné, že zájem o kontakt není vždy tak velký a 

pokud ano, ztrácí se velmi rychle, zejména pokud se dítě vrací do své biologické rodiny. 

8.1.8 Charakteristika nevlastních sourozenců a problémy (2B) 

 V této kategorii biologické děti pěstounů popisují své nevlastní sourozence, jací 

jsou, jaké mají vlastnosti, co na nich mají rádi a co se jim nelíbí. Přibližují potíže, které má 

jejich nevlastní sourozenec a líčí problémy, které způsobuje/ způsoboval jim nebo jejich 

rodičům. Dále tato kategorie obsahuje výpovědi týkající se nepříjemností, se kterými se 

setkali v souvislosti se svým nevlastním sourozencem oni sami. Jako poslední věc jsem se 

ptala na to, zda mají nějakého známého, který má stejnou zkušenost a se kterým mohou 

sdílet své zážitky. Modelové otázky: "Jaký je tvůj nevlastní sourozenec?", "Jak jsi to 

vnímal/a ty?", "Setkal/a jsi se někdy se situací, že by se k tobě někdo choval nepěkně kvůli 

nevlastnímu sourozenci?", "Setkal/a jsi se někdy se situací, že by se někdo choval nepěkně 

k tvému nevlastnímu sourozenci?", "Jak jsi v takové situaci reagoval/a?" nebo "Má někdo 

z tvého okolí podobnou zkušenost jako ty?". 

 V této kategorii se budou výpovědi respondentů opět velmi lišit. Všichni nevlastní 

sourozenci jsou mladší než biologické děti, stejně tak každý z respondentů má jinak 
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starého nevlastního sourozence. Jako první se zaměřím na charakteristiku nevlastního 

sourozence z pohledu biologických dětí. Charakteristika, kterou mi respondenti poskytli, 

byla vcelku strohá, nejvíce se zaměřují na to, zda je jejich sourozenec hodný nebo zlobivý, 

ne vždy se jedná pouze o charakterové vlastnosti. Popisují nevlastního sourozence 

takového, jaký se jim jeví. Jan popisoval pouze svou stávající nevlastní sestru Lucii " no 

občas zlobí, ale jinak je hodná", Karla o své sestře Lence " zatím je hodná a přijde mi i 

chytrá, až moc (...) protože toho umí hodně vymyslet(...) strašně rychle se učí", Patrik 

popisuje Františka jako " pohodovej, vysmátej, neúnavnej a uslintanej". Během rozhovoru 

několikrát zmínil, že František neumí polykat a má problémy právě se slintáním, což 

Patrikovi vadí, nicméně se jedná pouze o dočasný problém, který se vyřeší, až bratr 

vyroste. Dan popisuje Oldřicha jako " (...) roztržitej a myslím, že umí být hodný, je hodný 

(...) když chce,(...) je to docela raubíř", dále z našeho rozhovoru vyplynulo, že je Olda 

náladový a často se vzteká. Z jeho vyprávění bylo patrné, že mu na Oldovi nejvíce vadí 

jeho náladové chování a vztekání, zejména na veřejnosti. Často tropí scény v dopravních 

prostředcích, což pro je pro Dana velmi nepříjemné. Výpověď Dana byla kulantnější, 

zaměřena i na pozitivní vlastnosti, než výpověď Sandry, která Oldu popisuje i z hlediska 

jeho hendikepu " malej, neslyšící, někdy zlobivej", dále jsem se dozvěděla, že má svou 

hlavu a že se často opičí, což se Sandře nelíbí a vadí jí to. Jako poslední je Anežka, která 

popsala téměř všechny sourozence, kteří prošli pěstounskou péčí u ní v rodině. Současnou 

nevlastní sestru Lucii popisuje velmi kladně a je vidět, že k ní má velmi dobrý vztah, tento 

popis se liší od všech ostatních " no zatím je super. Je hodná, veselá jako my". Hlavní 

příčinu vidí ve výchově, protože matky všech dětí byly závislé na návykových látkách. 

Lucii mají od miminka, " nikdo jí předtím (...) nezkazil. Zita byla ze své rodiny 

deprivovaná (...) ta byla prostě v háji, už se s tím nedalo nic dělat. Kdežto Lucinku 

vychováváme od malička my.". O Zitě tvrdí, že byla zlá, že je nikdy neměla ráda, nikdy 

neprojevovala city vůči nikomu z rodiny a dokonce ji označila za mrchu. Nevlastní bratr 

Šimon byl Rom a trpěl Crohnovou chorobou, takže to s ním měli všichni těžké. Popisuje 

ho jako hajzlíka, " (...) nic moc neuměl. Byl starší než  Honza neuměl mluvit a tak(...)od 

mala byl v nemocnici a tam ho nenaučili kousat jídlo.". Lindu naopak popisuje podobně 

jako Lucii, milou a hodnou "té je škoda", tak se vyjádřila k tomu, že musela jejich rodinu 

opustit. 
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Konfrontace biologických dětí s reakcemi okolí na nevlastního sourozence  

 V následujícím odstavci přiblížím problémy, se kterými se biologické děti musely 

potýkat v souvislosti s nevlastními sourozenci. A to jednak s ohledem na negativní reakce 

z okolí nebo nepříjemnosti, které působil nevlastní sourozenec. K této problematice se 

vyjádřila Anežka, Sandra, Dan, Karla a Jan. Patrik se jako jediný nesetkal s negativními 

ohlasy z okolí a ani nemusel řešit žádný konflikt, kterého by se František dopustil.  

 Karla se setkala s posměchem od dcery jejich známé, která veřejně na Lenku 

ukazovala, že je adoptovaná. Karle to nebylo příjemné, nicméně situaci nijak neřešila " (...) 

jsem si říkala, íže je blbá a že nemá cenu o tom mluvit, že neví vůbec o čem mluví.". Když 

jsem se ji v tu chvíli zeptala, jak se cítila, mimo jiné uvedla " tak, že bych jí nejradši řekla 

něco sprostého!".  

 Jan popisoval potíže, které se vztahovaly k Zitě, kromě toho, že kradla peníze 

doma, začala krást i ve škole. Zajímalo mě, jak se dozvídal o takovém konfliktu, vzhledem 

k tomu, že navštěvovali stejnou školu " Já jsem vůbec nic netušil. To se dozvěděli až doma 

rodiče.". Opět se do žádného konfliktu nemíchal a vyplynulo, že na svou sestru úplně 

rezignoval.  

 Anežka opět vzpomíná na Zitu a na dobu, kdy spolu navštěvovaly stejnou školu. 

Zitě se prý nikdo neposmíval, protože byla společenská, ale dělala věci, za které se člověk 

stydí. Popisovala příhodu, kdy se začala ve třídě svlékat do naha a spolužáci z jiných tříd 

za Anežkou se smíchem běhali, aby jí to oznámili. Anežka to dnes vypráví se smíchem, 

stejně jako její bratr nebrali Zitu moc vážně, konflikt nechala na učitelkách a rodičích, 

nijak do toho nezasahovala ani se sestře nesnažila pomoct.  " Zachránit jí z toho, že se tam 

prostě sama svléká, prostě proč jako... ne.". Chování Zity vygradovala až tak, že si sama 

začala ubližovat a ve škole řekla, že ji zmlátil táta. Vedení školy bylo povinno tuto událost 

nahlásit na policii, čímž způsobila pěstounovi velké potíže "(...) obvinila taťku, že jí mlátil, 

to už bylo fakt vážný, to jsme si ji nemohli nechat.". Šimon dělal také potíže, ale nebyly tak 

závažné jako u Zity, ten především ubližoval sám sobě, když kradl jídlo, které nesměl jíst 

vzhledem k jeho nemoci, " byly nějaké hysteráky a v noci se pokakával".  
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 Dan popisuje situaci, kdy za ním Olda přišel, že ho nějaký kluk bouchá do hlavy, 

bylo to na Romanodromu39." (...) oni tam začali právě ti kluci Oldu šikanovat, protože byl 

nejmenší z nich(...) ke všemu měl ten hendikep (...)". Situaci vyřešil tak, že to oznámil 

mámě, která se o celou situaci postarala. Zmínil také to, že se ho ti kluci, kteří bratra 

šikanovali, báli, prý kdyby to věděl, tak by mu šel pomoci. Z jeho výpovědí spíš 

vycházelo, že se nerad stává součástí nepříjemností tohoto typu a situaci příliš sám řešit 

nechtěl.  

 Sandra byla jediná, z výše zmíněných respondentů, která se aktivně postavila za 

svého sourozence když potřeboval její pomoc. Jako příklad uvedla situaci na hřišti, kdy se 

starší kluci posmívali Oldovi. " (...) jsem za nima došla, řekla jsem jim, ať se posmívají 

někomu kdo není o 2, ne o 3 roky mladší a ať se posmívají svým vrstevníkům a hlavně ať se 

neposmívají někomu kdo jim skoro vůbec nerozumí.". Dále se setkala s řečmi svých 

spolužaček, které o Oldovi tvrdí, že není její bratr " (...) že mu vlastně ani nemám říkat 

bratr, že to je pro mě cizí člověk, tak já jim říkám, že to je můj bratr jako kdyby se narodil 

v naší rodině.". Sandře tyto situace nejsou příjemné, ale říká, že ostatní tomu nerozumí. 

Přestože bratra vykreslila spíše negativně, z jejích výpovědí je vidět, že jí na něm záleží.  

Známí jsou také pěstouni 

 Rodina Dana a Sandry je jediná, jejichž známí jsou také pěstouni, ostatní 

respondenti tuto zkušenost nemají. Dan mě informoval, že rodina jejich známých má skoro 

jednou tolik členů, co má ta jejich. Na mou otázku, zda by chtěl, aby se jejich rodina ještě 

rozrostla, odpověděl, že mu to vyhovuje, tak jak jsou a že by nechtěl stejnou rodinnou 

situaci, jako mají jejich známí. Právě od této rodiny, získali všechny potřebné informace, 

které je zajímali v souvislosti s pěstounstvím. Dan chodí do stejné třídy jako biologický 

syn jejich známých, takže spolu sdílejí své zážitky týkající se jejich sourozenců. Patrik si v 

průběhu rozhovoru vzpomněl, že taktéž zná jednu dívku, jejíž rodiče se rozhodli stát 

pěstouny, nicméně vypověděl, že s ní nemá potřebu své zážitky sdílet. 

                                                 
39 Tábor pro pěstounské rodiny, které mají v péči Romy. 
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8.2 Shrnutí výsledků 

 V této kapitole budou představeny zjištění z analýzy dat a zodpovězeny výzkumné 

otázky, které jsem si položila v úvodu empirické části.  

1) Jakým způsobem ovlivnil celkový proces příchodu nevlastního sourozence do rodiny 

biologické děti pěstounů, 

A. Jaká byla situace v rodině před příchodem nevlastního sourozence a jak 

probíhala příprava na tuto událost? 

 Rodiče všech aktérů zahrnuli své děti do procesu rozhodování o přijetí či nepřijetí 

dítěte do pěstounské péče. Všichni aktéři vypověděli, že se jich rodiče ptali na názor a 

domnívají se, že pokud by s rozhodnutím nesouhlasili, rodiče by své rozhodnutí 

přehodnotili a zřejmě by žádného nevlastního sourozence neměli. V rámci rodiny každý  z 

dětí s rodiči probíral: co je pěstounská péče, co vše se změní s příchodem nového dítěte a 

také je seznámili s osudy nevlastních sourozenců. Aktéři považují všechny kroky, které 

rodiče v tomto ohledu podnikli za přínosné a správné. Mají pocit, že byli v procesu přijetí 

nového dítěte dostatečně zainteresováni. V průběhu celého procesu je doprovázely 

nejrůznější emoce od strachu, smíšených pocitů až po těšení se atd. 

 Co se týká příprav na příchod nového člena rodiny, všech aktérů se to dotklo 

zejména v rámci jejich soukromí a osobních věcí. Někteří musí nově sdílet dětský pokoj s 

nevlastním sourozencem, všichni potom věnovali něco ze svých osobních věcí (oblečení, 

hračky aj.). V rámci některých rodin probíhala rekonstrukce domů, ve kterých žijí, aby 

nové dítě mělo své místo a cítilo se jako doma. Ještě předtím, než přijali nového člena, se 

všichni setkali a navštěvovali se, aby si zvykl nejen nevlastní sourozenec, ale i rodiče a 

biologické děti. Při porovnání jednotlivých výpovědí bylo zjištěno, že setkávání 

nevlastních sourozenců probíhalo obdobným způsobem. Výjimkou byl Jan, který si žádné 

setkání nevybavil a poté Patrik, který o setkávání příliš nestál. Všichni aktéřii, kromě 

Honzy, vypověděli, že jsou se způsobem setkávání spokojeni a že je to dostatečně 

připravilo na změnu, která se chystala. 

B. Jaká byla situace v rodině s příchodem nevlastního sourozence a jak se 

proměnila s odstupem času? 



76 

 

 S příchodem nového sourozence do rodiny proběhly ve všech rodinách změny. 

Tyto změny se týkaly hlavně režimu a nových pravidel. V rodině Anežky a Honzy byly 

příchody sourozenců poněkud dramatické a stresující vzhledem k jejich nemocem a 

specifikám v chování. U nevlastních sourozenců Zity a Šimona se situace s postupem času 

nelepšila, situace dospěla až tak daleko, že tyto děti musely opustit jejich rodinu. Se 

současnou nevlastní sestrou Lucií začátky probíhaly obdobně, ne-li dramatičtěji, kvůli její 

nemoci a třítýdenní hospitalizaci v nemocnici. Co se však týká vztahů mezi dětmi, ten se 

postupem času zlepšoval a v tomto případě nebylo tak těžké nalézt správnou cestu ke 

kvalitnímu sourozeneckému vztahu. U Karly, Sandry a Dana probíhala fáze zvykání si na 

nového sourozence poněkud lépe, protože všichni se těšili na příchod nevlastního 

sourozence. Sandra a Dan měli ztíženou situaci v tom smyslu, že Oldřich je neslyšící a v 

době jeho příchodu byl malý, takže sám neuměl znakovat ani odezírat. Jejich vztah se však 

pomalu s postupem času zlepšoval, klíčovým momentem bylo, když se Olda naučil 

znakovat. U Patrika chvíli trvalo než si našel cestu k Františkovi, kvůli věkovému rozdílu. 

Vyrůstání Františka přispělo ke zlepšení jejich vztahu, zejména pak jeho lepší reakce na 

okolí i na členy rodiny. 

C. Jak biologické děti pěstounů pohlíží na pěstounskou péči a jak je 

ovlivňuje? 

 Jedním z faktorů, že si všichni aktéři uvědomují důležitost pěstounské péče, může 

být právě příprava, kterou jim rodiče poskytli. Jejich smýšlení a uvažování nad touto 

problematikou dokazuje, že téma bylo v rámci rodiny hodně probíráno. Svědčí o tom i 

výpověď Sandry a její zkušenosti s postoji spolužáků vůči pěstounství. Všichni se shodují 

na tom, že pěstounská péče je důležitá zejména proto, že představuje pro dítě rodinu, která 

mu poskytne domov a lásku. Negativa již nebyli schopni přesně definovat, v tomto případě 

spíše vypovídali o tom, co jim vadí, že se změnilo pro ně samotné, avšak obecně se to nedá 

pokládat za negativa pěstounské péče, např: 

 museli se přestěhovat 

 stydí se když se sourozenec vzteká na veřejnosti 

 vlastnosti, které mu na sourozenci vadí ( hlučný, zlobivý aj.) 

 negativa se odvíjí od osobnosti nevlastního sourozence 
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 neví, co od nového dítěte očekávat, dokud ho nepoznají a nezačne se v rámci 

rodiny projevovat.    

 Jediná Anežka zmínila, že se jí celý systém v České republice zdá nedokonalý, v 

"plenkách". Na závěr všichni kromě Karly vypověděli, že by se znovu rozhodli přijmout 

pěstounské dítě, protože to pomáhá a raději budou mít více sourozenců, než aby byli 

jedináčky. 

2)…, jak tyto děti vnímají své nevlastní sourozence a jaký spolu mají vztah 

A. Jaké jsou vztahy v rodině? (Biologické dítě a rodiče, nevlastní sourozenec a 

rodiče, nevlastní sourozenci) 

 Všichni aktéři se shodli na tom, že míra pozornosti rodičů se vůči nim změnila.  

Zejména pak maminky mají méně času, když obstarávají nevlastního sourozence. Ti aktéři, 

kterým je kolem 15-ti let, tuto změnu spíše oceňují, protože mají více času na sebe, své 

záliby a nikdo je přehnaně nekontroluje. Anežka i její bratr Honza mají pocit, že se jim 

rodiče věnují stále stejně a Anežka dokonce uvádí, že s rodiči tráví více času než její 

kamarádky, které žádného pěstounského sourozence nemají. Ti mladší, jedenáctiletí, si 

užívají nižší pozornosti rodičů stejně jako starší dětii, ale přiznávají, že by ocenili, kdyby 

se jim rodiče více věnovali. Všechny rodiny se však snaží držet pospolu a z výpovědí 

vyplynulo, že se rodiče snaží udržet svou původní rodinu pohromadě i tím, že podnikají 

výlety nebo společné chvíle bez pěstounského sourozence (který např. spí, nebo je u svých 

biologických rodičů). 

 Reakce na nevlastního sourozence byly různé. Zejména Anežka s Honzou měli 

příležitost vyzkoušet si žít hned s několika sourozenci, se kterými to nebylo úplně 

jednoduché. Začátky a zvykání si je vždy nejtěžší, ale když se v jejich sourozenci nelepšili, 

začali ztrácet naději, že by si porozuměli. Jejich sourozenecký vztah s pěstounským 

dítětem nabyl té správné kvality až v případě Lucie.  

 Všichni aktéři se od začátku na svého nového sourozence těšili, ale pouze u tří z 

nich se vztah mezi nimi a nevlastním sourozencem od začátku utužoval a zlepšoval. 

Později tomu tak bylo i v případě Anežky a Honzy ve vztahu k Lucii. 
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 Případ Patrika byl v tomto případě ojedinělý, ten o svého nevlastního sourozence 

ztratil zájem ve chvíli, kdy ho poznal a zjistil, že nic neumí a že je to miminko. 

Představoval si k sobě někoho staršího, začátky popisuje tak, že mu byl ukradený a trvalo 

mu než si k němu našel cestu. Teď, skoro po třech letech, se mezi nimi vybudoval pěkný 

sourozenecký vztah. Tráví spolu volný čas a dle výpovědí si to oba užívají.  

 Všechny biologické děti pěstounů se svými současnými nevlastními sourozenci 

vycházejí dobře. 

B. Názory a reakce na nevlastního sourozence  

  Jako jediní Karla s Patrikem mají v pěstounské péči sourozence, který netrpí 

žádnou vážnější nemocí či poruchou. Tak tomu však není v případě Anežky, Jana, Daniela 

a Sandry. Sandra s Danielem přijaly za svého sourozence romského chlapečka, který trpí 

vážnou poruchou sluchu a bez naslouchátek neslyší. Oba dva včetně celé jejich rodiny se 

naučili znakovat. Oldu popisují jako hodného kluka, který ale umí být pěkný raubíř, často 

bývá náladový a zlobivý. V rodině Anežky a Honzy se vystřídaly děti s nejrůznějšími 

poruchami, nevlastní bratr Šimon byl Rom s Crohnovou chorobou, který byl dle jejich slov 

"hajzlík" a dělal naschvály40. Nevlastní sestra Zita byla závislá na cukru, měla sníženou 

inteligenci a bylo s ní obtížné vycházet. Současnou sestru Lucii vnímají a popisují velmi 

kladně a nechtěli by se jí vzdát. V souvislosti se svými nevlastními sourozenci, jejich 

chování či hendikepu, se všichni kromě Patrika setkali s negativním ohlasem z okolí. Což 

zapříčinilo některé změny v chování aktérů. V případě Anežky a Honzy to bylo rezignací 

na veškeré projevy nevlastních sourozenců, se kterými nevycházeli. V případě Sandry a 

Dana šlo o důkladnou přípravu jejich rodičů a známých na tuto situaci, Sandra si ve svém 

věku 11 let uvědomuje spoustu důležitých věcí, a je schopna se takovými situacemi 

vypořádat vcelku obstojně. 

  

                                                 
40 Např. Schválně vykonával potřebu v průběhu noci do postele, místo toho, aby došel na wc. To se stávalo 

zejména v situacích, když mu někdo vynadal, nebo něco zakázal jíst, vzhledem k jeho dietě. 
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9 Diskuze 

 V této závěrečné části své bakalářské práce, se pokusím propojit některé výsledky 

svého výzkumného šetření s výsledky či tvrzeními jiných autorů, kteří se zabývají nebo 

zabývali problematikou pěstounské péče, zvláště pak biologickými dětmi pěstounů. 

Vybraná tvrzení se pokusím řadit tak, aby na sebe jednotlivé výpovědi navazovaly, což 

napomůže smysluplnosti a ucelenosti textu. V závěru kapitoly se budu věnovat limitům 

výzkumu a doporučením pro výzkumy budoucí. 

 Předtím, než rodina mezi sebe přijme nového člena, předchází této skutečnosti 

určitý proces, v rámci kterého se jednotliví členové připravují na změnu, která je čeká. 

Jinak probíhá příprava rodičů-pěstounů, jejich dětí a rodiny jako celku.  V rámci výzkumu 

Poland a Groze (1993) bylo zjištěno, že všechny dotazované biologické děti pěstounů měly 

podíl na finálním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového dítěte do rodiny a tedy faktu, že 

se z jejich rodičů stanou pěstouni. Ve svém výzkumu jsem došla ke stejnému zjištění. 

Všichni dotazovaní, až na jednoho, který si na danou situaci nevzpomíná, uvádějí, že měli 

možnost podílet se na celkovém procesu včetně rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nevlastního 

sourozence. Dále se domnívají, že jejich názor a vyjádření mělo klíčový vliv na finální 

rozhodnutí jejich rodičů. Rodiče by dle Youns a Harp (2007) také měli před přijetím 

nového dítěte seznámit své děti s tím, co vše se změní s jeho příchodem, jaké situace 

mohou nastat, ať pozitivní či negativní, a na tyto změny je připravit. I když 100% příprava 

není možná, neboť velmi záleží na osobnosti nového dítěte. Z výpovědí mých aktérů je 

patrné, že rodiče tuto část příprav nezanedbali. Biologické děti byly do příprav aktivně 

zapojeny, také měly možnost setkat se s nevlastním sourozencem ještě předtím, než se k 

nim nastěhoval. Klíčové bylo, že si o problematice pěstounství doma vyprávěli, a tak si 

biologické děti mohly utvořit určitou představu o tom, jak to bude doma probíhat. 

Komunikace v rodině se i v rámci výzkumu Younes a Harp (2007) prokázala jako stěžejní. 

Nicméně i tak z výzkumu Večeřové (2014) vyplynulo, že by biologické děti pěstounů 

uvítaly více informací a vysvětlení, co znamená ono přijetí dítěte do rodiny. Kromě 

výpovědi Honzy, všichni několikrát zmínili, že je rodiče informovali o tom, jaké změny 

nastanou a co budou muset např. obětovat ve prospěch nevlastního sourozence. Zejména 
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Patrik vše s rodiči podrobně rozebíral a dle jeho slov si "o všem hodně povídali". Anežka 

se svěřila s tím, že je dodnes rodiče informují o nejrůznějších změnách, které se týkají 

pěstounské péče a jejich sourozence. 

 Nejen dle Pazlarové (2016) mají biologické děti pěstounů významný vliv na 

úspěšnost pěstounské péče. Pazlarová tvrdí, že pokud jsou sourozenecké vztahy pozitivní, 

vzniká citová vazba, která podporuje soudržnost jedinců, vzájemnou podporu, spolupráci, 

vytváří se sourozenecké koalice atd. Pokud se však nepodaří správně podpořit vznik 

nového sourozeneckého vztahu, dochází k negativnímu ovlivňování jednotlivých aktérů, 

kteří prožívají negativní emoce, vzájemně na sebe žárlí, dělají si naschvály, hádají se atd. 

Což se potvrdilo v případě Anežky a Honzy, kteří měli možnost setkat se v rámci své 

rodiny s více nevlastními sourozenci, kteří byli z jejich pohledu většinou velmi 

problémoví. Postupem času, kromě toho, že probíhaly neustálé hádky a dohady, se 

sourozenci začali ignorovat. Až v případě současné nevlastní sestry Lucie, se oba dva 

respondenti shodují, že konečně mají sestru, se kterou jsou spokojeni a se kterou si rozumí. 

V ostatních případech bylo prokázáno, že biologické děti pěstounů přijímají své současné 

nevlastní sourozence jako vlastní. Pěkným příkladem byla výpověď Sandry, která měla 

problémy s poznámkami svých spolužáků, kteří tvrdili, že Oldřich není její bratr, a že by 

ho takto neměla nazývat. Ona tuto skutečnost však vnímá opačně a tvrdí, že Oldřich je její 

bratr stejně jako Daniel. Za takto vnímanou skutečnost, můžeme bezesporu připsat zásluhy 

právě rodičům, kteří prokázali, že věnovali velké množství času a úsilí na přípravu svých 

dětí. 

 Všichni aktéři se shodli na tom, že průběh příprav na přijetí nového dítěte a snaha 

jejich rodičů byla dostačující a uspokojivá. Nikdo neměl pocit, že bylo něco zanedbáno či 

opomenuto, s přípravou byli zkrátka všichni spokojeni a neměli výtek. Nicméně z šetření 

Večeřové (2014) vyplynulo, že by biologické dětí pěstounů ocenily v přípravě na příchod 

nového sourozence hned několik věcí navíc, mezi které patří např. setkání s rodinami nebo 

dětmi, které mají podobné či stejné zkušenosti již za sebou. Tuto zkušenost podporuje i 

67% respondentů ve výzkumu Poland a Groze (1993). V rámci mé práce tuto možnost 

měla polovina respondentů, tedy Sandra s Davidem a Patrik. Patrik této možnosti nevyužil. 

Ostatní aktéři na tomto bodu netrvali, nepovažují ho za stěžejní a jejich potřeby se 
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neubírají tímto směrem. Stejně tak jako Patrik, který uvedl, že nemá potřebu rozebírat svou 

rodinnou situaci s někým cizím (v jeho případě s kamarádkou z tábora), protože svého 

nevlastního bratra považuje za bratra vlastního. Podobně je tomu u Sandry a Dana, kteří 

mají sice známé pěstouny, ale jejich situace je natolik odlišná, že opět nevyžadují rozpravu 

nad vzájemnými zkušenostmi. Čili tato možnost dle mých respondentů není klíčová a v 

celkovém procesu jim zřejmě nechyběla. Možná by se mi dostalo jiných odpovědí, pokud 

bych hovořila s jinou, věkově starší, cílovou skupinou. Jedná se o diskutabilní téma, ve 

kterém je těžké rozhodnout, zda je to přínosné či nikoli. Biologické dítě může tímto 

setkáním získat pozitivní zkušenost, která mu pomůže v utvoření si přesnějších představ 

změn, které v rodině nastanou, zároveň se může vyvarovat přehnaným očekáváním a tím 

pádem následným zklamáním. Pokud má nějaké obavy, mohou být vyvráceny, nebo 

naopak potvrzeny či umocněny. Pokud by došlo k setkání biologického dítěte se 

zkušenostmi a bez nich, je potřeba takovéto jedince vybírat s rozvahou, neboť ne každý má 

s pěstounskou péčí a svými nevlastními sourozenci dobré zkušenosti. Podmiňovat dítě 

dopředu svými negativními postoji a emocemi, ovlivňuje možnost utvořit si vlastní názor.  

  Ve výzkumu Polanda a Groze (1993) vyšlo najevo, že biologické děti pěstounů 

jsou ochotni akceptovat změny, které v rodině proběhly za předpokladu, že s nimi jejich 

rodiče tráví dostatečné množství času. Na tuto skutečnost jsem se ve svém výzkumu také 

zaměřila. Zjistila jsem, že ve všech rodinách se rodiče snaží věnovat svým biologickým 

dětem dostatečné množství pozornosti, aby neměly pocit, že jsou zanedbány. Přesto ne ve 

všech případech to tak biologické děti vnímají. V rodině Sandry a Dana kromě společných 

výletů má rodina určený jeden večer v týdnu, který tráví společně bez přítomnosti 

nevlastního sourozence, který chodí dříve spát. Anežka se domnívá, že má možnost trávit 

se svými rodiči více času než její přátele, jejichž rodiče nejsou pěstouny. Sama říká, že o 

čas, který netráví s rodiči, se okrádá sama, školní docházkou a kroužky. Matka je v 

domácnosti, stará se o nevlastní sestru a pracuje z domova, otec má pracovní dobu 

uzpůsobenou tak, že má 5 dní v týdnu volno a může se o děti starat. Honza také nadále 

tráví čas s otcem, tak jak byl zvyklý, chodí spolu provozovat nejrůznější sporty. V rodině 

Patrika podnikají taktéž výlety nebo hrají deskové hry, i když poslední dobou méně. 

Patrika tato skutečnost nijak zvlášť netrápí, protože je rád, když má nějaký čas sám pro 

sebe, což je vzhledem k jeho věku pochopitelné. Pouze v případě Karly byla situace lehce 
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odlišná, ač s rodiči tráví volný čas, tak pociťuje méně pozornosti ze strany matky, která se 

věnuje 18 měsíční sestře Lence. Karle je 11 let, má o 3 roky mladší sestru Sandru a teď 

nově sestru v pěstounské péči, která vyžaduje velké množství pozornosti. Ze všech 

respondentů se zdá, že tuto změnu nese nejhůře, usuzuji tak z její výpovědi, ve které jako 

jediná také uvedla, že by raději byla jedináčkem. 

  Dle brožury vydané v roce 2008 Fostering families: podporující synové a dcery 

pěstounů41 se biologické děti pěstounů často sami v budoucnu stávají pěstouny a 

zkušenosti, které si odnášejí ze společného soužití s nevlastními sourozenci, mají vliv na 

jejich osobu, přesvědčení a budoucí život. Z výsledků svého výzkumu bohužel nemohu 

říci, že se respondenti stali nebo stanou pěstouny, nicméně jsem se ptala na jejich názory 

na pěstounskou péči, jestli by se v budoucnu sami chtěli stát pěstouny a proč a jestli je 

dosavadní zkušenost nějakým způsobem ovlivnila. Přestože jsem se rozhodla pracovat s 

dětmi ve věku 11-15 let, měla jsem možnost získat výpovědi, které dávají smysl a je 

možné z nich v rámci výzkumu vycházet. Všichni aktéři si uvědomovali vážnost 

pěstounské péče a dokázali cítit se svými nevlastními sourozenci a jejich osudem. 

Uvědomují si důvody umisťování dětí do pěstounské péče a jsou schopni i ve svém věku, 

zejména ti mladší, podat pádné argumenty, proč je tato péče potřebná. Shodují se na tom, 

že rodinné prostředí je pro dítě velmi důležitým místem a je třeba těmto dětem dát najevo, 

že je má někdo rád. Ptala jsem se jich i na to, zda by se svými zkušenostmi, které mají v 

souvislosti s nevlastním sourozencem, znovu souhlasili s přijetím nového dítěte a všichni 

kromě Karly souhlasili, protože vědí, že je to potřeba.  

 Všichni aktéři byli seznámeni s faktem, že se jejich nevlastní sourozenci mohou 

kdykoliv vrátit ke svým biologickým rodičům a jejich rodinu opustit. Ve studii Younes a 

Harp (2007) se všichni respondenti (pěstouni i jejich biologické děti) shodují na tom, že 

odchod nevlastního sourozence z rodiny byl tím nejtěžším a nejsmutnějším zážitkem v 

celém procesu pěstounské péče. Odchod byl velmi emotivní a všichni členové rodiny si 

prošli pocitem ztráty a smutku. V mém výzkumu odchod nevlastního sourozence zažili 

pouze dva aktéři a to Anežka a Jan. Oba prošli ztrátou celkem tří nevlastních sourozenců, 

které měli jejich rodiče v dlouhodobé pěstounské péči. Avšak jejich výpověď se liší od té z 

                                                 
41 Policy paper, Fostering families: supporting sons and daughters of foster carrers, October 2008. 
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výzkumu Younes a Harp (2007). Ve 2 z 3 případů popisují spíše velkou úlevu a od té doby 

cítí, že je v rodině větší klid a pohoda. 

Limity výzkumu a doporučení  

 V neposlední řadě bych se chtěla věnovat limitům mého výzkumu. Za limit by se 

dal považovat počet šesti aktérů, kteří byli ze čtyř rodin. Dále fakt, že není možné 

výpovědi zobecňovat na větší množství biologických dětí pěstounů. Za účelem vyvarování 

se tohoto limitu by bylo jistě možné oslovit více dětí v dané věkové kategorii. Což mě 

přivádí k dalšímu nedostatku a to je věk aktérů. Schválně jsem zvolila věk 11-15 let, 

protože mě zajímalo, jak mladší děti vnímají své nevlastní sourozence, a doufala jsem, že 

budou spíše sdílnější  a upřímnější než děti starší např. 16-20 let. Nicméně zejména ti 

mladší aktéři nebyli schopni uvažovat nad problémem příliš do hloubky, nebyli schopni 

sebereflexe a rozsáhlejšího či podrobnějšího zhodnocení. Proto bych doporučovala 

obdobný výzkum realizovat spíše se staršími jedinci, kteří by byli schopni jít v daném 

tématu více do hloubky, lépe by popisovali své pocity, jednotlivé situace a problémy. Tím 

pádem by se mohly snáze vyjevit potíže ve vztazích mezi členy rodiny, lépe by popisovali i 

to jak snáší např. názory okolí či veřejnosti na jeho rodinnou situaci atd. Největší potíže 

nastaly při mých otázkách "proč, z jakého důvodu atd." ve kterých se nedokázali přesně 

vyjádřit. Od starších respondentů bych očekávala právě rozsáhlejší odpovědi. Dále by jistě 

stálo za zmínku sjednocení prostředí, ve kterém rozhovory probíhají. Osobně jsem 

rozhovory vedla na třech různých místech: v domácím prostředí respondenta, v kavárně a 

přes program Skype. Ideální by dle mého názoru bylo místo doma u aktérů, např. v 

dětském pokoji, kde se cítí nejbezpečněji a nerušeni. Prostředí kavárny je přece jen hlučné, 

chodí tam lidé a o osobních záležitostech se mluví lépe v ústraní, kde se člověk může více 

otevřít beze strachu, že by konverzaci slyšel ještě někdo další. Co se týká hovoru přes 

program Skype, nemohu vědět, zda byl přítomný např. i rodič respondenta, který mohl 

jeho výpovědi ovlivnit. 

 Zajímavé by se mi zdálo realizovat výzkum biologických dětí pěstounů s jejich 

vlastními sourozenci, ve kterém by se navíc dala zkoumat rozdílnost vnímání jednotlivých 

dětí na stejné situace. Dále bych doporučila vyhledávat aktéry, kteří mají, pokud možno, 

nevlastního sourozence v podobném věkovém rozpětí. Pro doplnění by byly jistě přínosné i 
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rozhovory s rodiči, které by doplnily, uvedly na pravou míru např. průběh určitých situací, 

což by dodalo celému výzkumu větší komplexnost. Případně by bylo zajímavé podívat se 

na ucelenou problematiku očima dětí v pěstounské péči, a jak vnímají ony své vztahy se 

sourozenci.  
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10 Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat a popsat jak biologické děti pěstounů 

vnímají celkový proces přijetí nevlastního sourozence do rodiny a jak spolu vychází. V 

neposlední řadě jsem se zajímala o jejich názory na systém pěstounské péče a kvalitu 

vztahů s rodiči. 

  V úvodu empirické části jsem stanovila cíle výzkumu, výzkumné otázky, 

následoval popis použitých metod a zpracování dat. Popsala jsem výzkumný vzorek, 

průběh rozhovorů a charakteristiku jednotlivých aktérů. Analýzu dat, jsem rozdělila do 

několika částí, obsahující informace z rozhovorů, které jsem nazvala: Rodinná rada, 

Přípravy a setkávání, Nový režim/ proměna, Soukromí, Subjektivní vnímaní situace aktéry, 

Rodiče a my, Sourozenci, Charakteristika nevlastního sourozence a problémy. V rámci 

těchto kategorií jsem vymezila předmět zkoumání a poté jsem popisovala a porovnávala 

výpovědi jednotlivých aktérů.  

 Za podstatné zjištění považuji, že rodiče všech aktérů novou rodinou situaci se 

svými dětmi konzultovali a zajímali se o jejich názor. Dále fakt, že všichni aktéři jsou s 

procesem přijetí nevlastního sourozence do rodiny spokojeni a nemají pocit, že by byli 

jakkoli zanedbáni. Ve všech rodinách tento proces probíhal obdobným způsobem. Z 

výzkumu dále vyplynulo, že všichni aktéři jsou se svým současným nevlastním 

sourozencem spokojeni a vychází spolu, i když tomu tak vždy nebylo, viz nevlastní 

sourozenci Anežky a Honzy. Co se týká vztahu s rodiči, uvědomují si jistou změnu v míře 

pozornosti, která se nyní soustředí více na nevlastního sourozence. Nicméně všichni aktéři 

výzkumu vnímají, že se rodiče snaží udržovat a utužovat vzájemné vztahy. Pět z šesti dětí 

vypovědělo, že by znovu přijaly nevlastního sourozence. Názory aktérů na PP, její pozitiva 

a negativa, odvozují zejména od svých vlastních potřeb, čili jaká pozitiva či negativa z PP 

plynou pro ně samotné.  

 Myslím si, že výsledky mé práce mohou přispět k rozšíření povědomí o tématu 

biologických dětí pěstounů, kterým se doposud věnuje jen málo autorů. Dále se mohou stát 

námětem pro studenty, kteří se rozhodnou psát závěrečnou práci na toto téma. Zajímavé 

informace by zde mohli nalézt i rodiče - pěstouni, kteří by chtěli nahlédnout do světa svých 

dětí a porozumět jejich pohledu na danou problematiku.  
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 Psaní této práce pro mě bylo přínosné v mnoha ohledech. Prostřednictvím 

teoretické části jsem si rozšířila obzory v oblasti náhradní rodinné péče, zejména pak 

historie, která byla velmi zajímavá. Vyzkoušela jsem si komunikovat s OSPODy a 

organizacemi, měla jsem možnost setkat se se zajímavými lidmi, kteří mi dovolili 

nahlédnout do svých životů a svěřili mi spoustu zajímavých informací, které mnohdy 

přesahovaly rámec mé práce.  
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12 Seznam příloh 

Příloha 1-6 : Rozhovory s aktéry 

Příloha 1: Sandra 

Rozhovor se Sandrou 11 let- biologický sourozenec Daniel (14), nevlastní sourozenec 

Oldřich (7) 

Na začátku rozhovoru bych se tě chtěla zeptat, jestli souhlasíš s účastí ve výzkumu a s tím, že se bude 

celý rozhovor nahrávat? 
Hmmm, ano. 

Tak mohla bys mi jenom něco o sobě povědět? Mohla by ses představit, říct kolik ti je let? 
Jmenuji se Sandra a je mi 11. 

Kam chodíš do školy Sandro? 
Na H.....do 6.třídy 

A to je základní škola? 
Ano. 

Kolik dětí žije u vás v rodině? 
3 

Kdo jsou ty 3 děti? 
Starší bratr Dan, já a mladší bratr Olda. 

Který z těch kluků je v pěstounské péči? 
Jenom Olda. 

Kolik je Oldovi? 
6 né vlastně 7 

A tobě je 11 jsi říkala viď? 
ehmm. A Danovi je 14. 

Kolik ti bylo, když k vám přišel Olda? 
Ehmm(přemýšlí) myslím, že 8. Já to nevím jistě, ale vím, že ho máme (počítá) 3 roky? 

Tři roky asi tak tedy jo? 
Ano asi ty 3 roky. 

A kolik mu bylo? 4? Když to spočítáme... 
Ehmm.. myslím, že 3 a čerstvě mu byly 4.Jo, a on je o, a mě je ještě a mě ten rok bylo už 8. On je o 4 roky 

mladší. 

A jaké to bylo, když přišel? 
Ehm.. On nejdřív u nás nebyl na dlouho, on u nás... my jsme ho vždycky jen navštěvovali, on u nás ještě 

chodil jakoby na víkendy a pak to, pak ehmmm pak jsme ho měli i na svátky, tak třeba týden a pak už u nás 

byl od 17.května máme přivezeniny. 

To si to takhle pamatuješ- přivezeniny, to je hezké. 
To slavíme. 

Jak to vypadalo, než jste si Oldu vzali? A je to jediné dítě, které máte teď a předtím jste taky ještě 

někoho měli? 
Ne 

Takže Olda je jediný. A jaké to bylo, než jste si ho přivedli? Mluvili jste o tom s rodiči? Nebo takhle 

jak ses dozvěděla o tom, 
No rodiče se nás, my jsme šli do restaurace a rodiče se nás zeptali, že to, že jestl i bysme jako nechtěli 

nového sourozence tak my jsme řekli, že ano a no a oni se nás portom, oni nám potom řekli, že je Olda 

neslyšící a že mu jsou 3 roky a že je to Rom. 

A co ty na to? 
Já? Jsem souhlasila. 

Jo?A jak ses cítila v tu chvíli, když ti to rodiče řekli? 
hmm... tak jako vesele i smutně. 



92 

 

Proč smutně? 
No protože mi ho bylo líto, že je, že musel jakože nemá svojí rodinu. 

Rodiče ti říkali něco podrobnějšího o tom, proč nemá rodinu? 
Jo 

A co říkali? 
No....(pomlka) to že se jeho maminka léčí a že ten jeho táta ehmm.. ho jako nechce, nemůže a neumí 

vychovávat. 

Takže co sis o tom myslela, vzpomeneš si na něco? 
Už asi ne, ale bylo mi ho moc líto. Je to nespravedlivý. 

Takže víš, že jsi měla i radost, takže jste byli takhle na večeři, vaši se vás zeptali a vy jste s bráchou 

souhlasili... 
(přikyvuje) 

Byl váš názor pro rodiče důležitý, co myslíš? 
Jo. 

Takže myslíš, že kdybyste nesouhlasili, že byste Oldu neměli? 
Myslím, že kdybychom nesouhlasili tak by to ještě nějak promysleli. 

A jak jste se připravovali na příchod nového sourozence? 
Ehmm..především tak, že na něj máme být hodný a jak jsme se průběžně navštěvovali, tak už jsme si na něj 

zvykli. A i když někdo ve škole říká, že to není můj vlastní bratr a že ehmm...a že mu vlastně ani nemám 

říkat bratr, že to je pro mě cizí člověk tak já jim říkám, že to je můj bratr jako kdyby se narodil v naší rodině.  

To je od tebe hezký. A proč to říkají? Jak se cítíš, když to říkají? 
(přemýšlí) Tak, že oni vlastně nic neví, že tomu nerozumí, takže nemůžou říkat něco o tom ,když tomu 

nerozumí.  

A jak to probíhalo doma? Změnilo se tam něco? Nejdřív jste byli ve 4, tak co se změnilo během těch 

příprav, když jste na Oldu čekali. 
Ehm..to že jsme potom museli i jako přestavovat byt a pokojíček především, aby se tam Olda vešel. 

A pomáhala jsi s přípravami? 
(kývá) 

A máte společně pokoj? 
My jsme museli, protože my jsme potom, asi když mi bylo, jo, ne my jsme původně, jo tak 7 mi bylo! 

Protože my jsme , když jsem byla v první, né v druhý třídě, tak jsme měli letět do Španělska, ale protože k 

nám přišel Olda jak on to byl jako , už to pro něj byla tak novinka, že nemohl s námi letět, takže my jsme 

neletěli nikdo. A pak v osmi, když mi bylo osm, myslím že 8 a když mi bylo 8 tak jsme letěli do Španělska. 

A mezitím, co my jsme byli v tom Španělsku, na 3 týdny, místo školy v červnu, tak oni nám mezitím 

přestavovali pokojíček a udělali nám pak to patro. 

Jo, takže tam jste všichni tři společně, ale máte každý extra patro jo? 
Ne ne ne, my tam máme takhle jedno patro a já spím dole a kluci tam mají stoly a já taky a kluci spí tam 

nahoře. 

Kluci teda nahoře jojo. Takže s tou přípravou a jak to probíhalo, jsi byla spokojená nebo jak jsi to 

měla? 
Ano. 

A ty jsi říkala, že vlastně než jste si Oldu přivedli, tak jste ho k sobě vodili na návštěvy a jezdili jste za 

ním. Kam jste za ním jezdili? 
Myslím, že do dětského domova. 

Dětského domova, takže on nebyl u maminky ani u tatínka už v tu dobu. 

A ještě nějak jste se na to připravovali, ještě něco jste dělali? 
Nene, no ..chvíli , nebo my jsme se učili znakovat, jsme se učili mezitím. 

Kdo vás to učil? 
Ehh..naše neslyšící kamarádka a trochu i máma. 

Takže umíš znakovat! 
(přikyvuje) 

Tak to je super! To určitě umí málo lidí, já to třeba neumím. Umí to někdo ve škole? 
Ne ne, ale jedna holka umí prstovou abecedu. 

Takhle my jsme si prstovou abecedou radili při testech , co si tak pamatuji. 
My si jen povídáme, ale naše minulá učitelka neuměla prstovou abecedu, ale tahleta už  to umí. 
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To je teda otrava  
Takže ví co si ukazujeme. 

To je teda blbý... 
Což mi vadí teda.... 

To chápu. 
Ale naštěstí neumí znakovku! Takže když naučím tu druhou znakovat, alespoň nějaké základní znaky,... 

Tak máte vyhráno. 
Jo (smích) 

A hele jak sis představovala příchod toho Oldy? Sice jste se navštěvovali, ale takové to , 17.května ty 

přivezeniny? Jaké to bylo? Jak sis představovala ten den? 
Ehmm..já jsem si představovala, že Olda začne lítat po celém baráku, protože to pro něj bude nové. 

No a bylo to tak? 
Nene. 

A jak to bylo? 
Emm..on byl hodně opatrný, protože vlastně nevěděl kam chodí. Ale moc si toho ještě nepamatoval, ale moc 

si toho už nepamatoval. 

A jaké jsi měla očekávání? 
Nevím. 

Tak já se zeptám jinak, říkala sis " tak budu mít nového bráchu budeme si hrát nebo budeme spolu 

někam chodit moc se těším, nebo naopak že se netěšíš, že to bude kluk, že si nebudete mít co říct..Jak 

to bylo? 
Jsem čekala že...to , že si semnou bude furt hrát a že se bude hodně věnovat holčičím věcem, ale není to tak. 

On si staví s legem. 

Takže to očekávání bylo jiné. Ale aspoň ti zbyly hračky pro sebe, nebral ti žádné panenky. 
Já jsem , já si s panenkami nehraju. 

Ne a s čím sis hrála? 
Tak různě , já jsem si většinou malovala. 

Já jsem si taky velmi ráda malovala, když jsem byla menší. Řekni mi, vzpomínáš si na vaše první 

seznámení s Oldou? 
(Přemýšlí) 

Jaké bylo? 
Hmm..my jsme nevěděli jak jako, já a Dan, jsme nečekali, jsme nevěděli jak vypadá. Rodiče to věděli, 

protože ho viděli na fotce, takže my jsme vůbec nevěděli jak vypadá. 

A to první seznámení teda jaké to bylo? 
Nevím. 

Nevíš, nevzpomeneš si? 
(kroutí hlavou) 

Dobře, a když k vám přišel, tak jaké to bylo ty první měsíce? Ty jsi říkala, že byl plachý, zlepšilo se to 

nějak postupem času? 
Ano, taky špatně mluvil, ale už se to dobře, že se to naučil. 

Umí teda mluvit, i když neslyší? 
No trochu jo. 

A hned jste si rozuměli? Byli jste hned kamarádi nebo to chvíli trvalo? 
Chvíli trvalo než jsme se dorozuměli, protože on ještě neuměl moc znakovat a my taky ne takže jsme se 

jakože blbě dorozumívali, ale pak už jsme s eto oba dva, naučili jsme se to s postupem času. 

A jaké je to dnes? 
Hm.., celkem dobrý. 

Jsi pořád ráda, že k vám Olda přišel? 
Někdy toho lituji... 

Jak to? 
..když mě provokuje. 

Jak tě provokuje? 
Tak různě, že třeba do mě šťouchá když mám takovou tu...zlobivou náladu. 

Zlobí tě hodně? 
(kývá) 
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Kvůli čemu? 
Něco řeknu a on řekne nene to není pravda ty lžeš a pak se semnou začne hádat, že má pravdu, ale pak 

nakonec máma stejně řekne, že mám pravdu já. 

Jo, takže mamka řeší ten konflikt jo? 
No většinou máma, ale když je třeba naštvaná, tak Olda chce jít za mámou, ale já mu říkám ať tam nechodí, 

protože máma je třeba unavená a naštvaná, takže pak to řeší třeba náš starší brácha. 

Brácha jo? a nevměšuje se vám to těch hádek, nebo ti někdy pomáhá a někdy zase Oldovi? 
Někdy jo..většinou pomáhá Oldovi , když na něj není naštvaný, protože já třeba provokuji. 

No a jak ti to přijde? Vadí ti to nebo jsi ráda? 
Hmmm...no většinou jsem ráda, že mi pomůže, ale když pomáhá Oldovi, tak třeba Olda mě provokuje a 

bouchá mě a třeba mě štípne do ruky, tak já ho taky štípnu a on pak začne brečet a brácha ho lituje a... 

To se tak stává, a jinak si rozumíte? 
Jo celkem jo. 

A co se nejvíc změnilo po tom co přišel Olda? 
No, že už jsme nebyli 4 a že domácnost není zas tak tichá a že máma je častěji naštvaná. Protože třeba když 

vede Oldu ze školy tak to , tak jí Olda zlobí a pak už je rovnou naštvaná a jakmile my něco řekneme nebo to , 

nebo jako řekneme špatně, nebo se s ním začneme hádat, tak ona je ještě víc naštvaná a nakonec vybuchne a 

jde si odpočinout do ložnice. 

A jak ti to přijde v tu chvíli? 
Mě přijde mi jí líto, protože vlastně ona vlastně přijde ze školy s Oldou, Olda je v provokovací náladě, máma 

je naštvaná a pak když my jí ještě víc naštveme..... 

Stává se to často? 
Jenom někdy. 

Takže to není tak hrozný nebo jo? 
Jak kdy..no ne. 

A co třeba volný čas? Trávíš ho s rodiči stejně jako než přišel Olda? 
Nene, předtím jsem ho s rodičema, nebo jako s mámou trávila víc, protože ,protože táta si vzal Dana a máma 

si vzala mě a šly jsme někam na procházku abebo jsme chodili n a procházky všichni celá rodina. Ale teď 

když přišel Olda, tak už nejsme jako 2 na 2, ale 3 na 2, takže..  takže toto, rodiče nás nemůžou uhlídat. 

A co si o tom myslíš o tom 3na 2? Je to lepší nebo horší? 
No horší.. 

Jakto? 
Protože už... s mámou třeba trávím hodně času, ale třeba s tátou jsem dřív trávila hodně času a teďkonc už na 

sebe nemáme moc čas. 

A chtěla bys aby se to změnilo zase? 
Hmmm ( kývá) 

Zkusila jsi pro to něco udělat? 
Já nevím co pro to udělat. 

Že bys to třeba řekla taťkovi, že bys s ním chtěla trávit víc času. 
My to víme oba dva, ale nevíme jak to udělat, protože on je většinou... třeba v úterý, přijde z práce a pak to a 

pak to pak je v úterý pryč, stejně jako máma, chodí v pondělí na sbor tak táta chodí v úterý pryč a ve středu 

máme společný večer, jako my 4, protože Olda už spí a ve čtvrtek máme volno, to se koukáme na Ordinaci a 

v pátek se koukáme na filmy, zase bez Oldy, protože ten chodí spát v 8 a já chodím spát v 9 a Dan, vlastně v 

pů 9, ale v pátek a o víkendu v 9...Já v půl 9, Olda v půl 9 nee...Já v půl10 Olda v půl9, nebo někdy dřív když 

zlobí přes den a Dan v 10. 

Takže ten je nejstarší tak může jít nejpozdějš. 
Ano. 

A jak trávíš ty volný čas, co děláš? 
No já mám furt kroužky.. 

Jaký máš kroužky? 
Sbor, klavír, zpěv, flétnu, skaut a chodila jsme na gymnastiku 

Páni a stíháš to vše? 
Jojo 

A byla jsi na nějakých závodech? Třeba s gymnastikou? 
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No byla jsme na gymnastickém Čtyřlístku nebo Hanspalském Čtyřlístku a pak jsme měla jít na Team Jam, 

ale asi 2 týdny předtím jsme onemocněla.. 

Jé tak to je smůla.. 
To mě pěkně naštvalo.. 

Ale aspoň nějaké soutěže jsi stihla. 
No já jsem tak chodila jenom 2 roky a nestihla jsem skoro žádnou soutěž, protože mě buďto nevybrali nebo 

jsem byla nemocná nebo jsem nemohla. Taky v ten termín kdy byl Team Jam, tak jsme měli soustředění se 

sborem... 

Tak jsi jela sbor? 
A taky když jsme měli mimořádné tréninky na Team Jam tak byly i výpravy skautský takže se to hrozně 

krylo. 

Jasně, takže spíš dáváš přednost té muzice? 
Jo. 

A co volný čas se sourozenci? Trávíte ho spolu? 
Moc ne. My nemáme kdy. 

A o víkendy? 
O víkendy to většinou buďto někam jedeme nebo táta někde organizuje nějaký turnaj a nebo jsme jen tak 

doma nebo ve městě. To se většinou někde procházíme, nebo jdeme nakoupit nové oblečení.Když už nám 

dojde nebo jsme vyrostli. 

A staráš se třeba někdy o Oldu, když jsi o 4 roky starší? 
Většinou na něj spíš žárlím. 

Žárlíš? a proč? 
No protože je mladší a má mnohem méně povinností a mnohem více výhod.. 

Jaký má výhody? 
Že třeba s emu rodiče více věnují. 

A to tě mrzí nebo vadí ti to..? 
Někdy mě to vadí a jindy jsem ráda, když jsou rodiče naštvaný a Olda ještě zlobí ,tak jsem ráda, že nejsme na 

jeho místě, protože když je máma naštvaná Olda v provokativní náladě tak dělá různý blbosti a máma s epak 

naštve úplně ( smích). 

A máte s Oldou něco společného? Společné zájmy?Jestli má nějaké podobné kroužky jako ty. 
No on chodí na výtvarku já bych taky chtěla taky chodit na výtvarku, ale nemůžu.. 

Takže spolu vyrábíte? Ty jsi říkala totiž, že ráda maluješ. 
No jako vyráběli jsme dřív, ale pak už když se mi zaplnily ty kroužky tak už ne. 

Takže je to tím, že nemáte čas, jinak byste spolu vyráběli myslíš? 
No, i on jako když se ho zeptám jestli chce vyrábět tak on řekne že nechce. 

Jak to ? Vždyť chodí na výtvarný kroužek, já myslela že ho to baví.. 
On si spíš maluje sám. A stejně když mu řeknu, že něco vyrobíme a že to bude na tohle a tohle téma, tak on 

si to udělá stejně úplně po svém. 

Takže má svou hlavu.. 
Jo , ale já většinou něco namaluji, on s ke mě podívá jako ... 

Co jsi nakreslila nebo vyrobila..? 
no a kopíruje to a pak to pak to udělá úplně stejný, ale to moje je hezčí, protože on to má takový jakože, že je 

malej. 

Tak už jsi větší to je jasný, že to umíš přece jen lépe. A jaký je jinak Olda, jak bys ho popsala? Třeba 

mě já ho neznám. Co bys o něm pověděla? 
Malej, neslyšící, někdy zlobivej a nevím.. 

Co na něm máš ráda třeba? 
(premýšlí) 

Je něco? 
Jo, ale já si teď na nic nevzpomenu ( úsměv) 

A je třeba něco co ti vadí? 
Vadí mi, že mě provokuje. 

Jen že tě provokuje? Tak to je docela ještě dobrý. Co ty na to mohlo by to bý horší,co ty na to? 
No to jo! 

A co domácí práce? Doma jsem viděla nějaký rozpis..Tak popsala bys mi ho, jak to funguje? 
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No, když to my když máme něco jako za úkol, třeba uklidit postele a když neuklidíme tak za to máme "+" 

dolů a naopak když uklidíme + třeba ještě naskládáme myčku nebo sundáme prádlo, prostě když uděláme 

nějakou práci k tomu navíc, o kterou si rodiče nežádali, tak dostaneme "plusko". Anebo máma vyhlásí, že 

když najdeme CD,které ona hledá už třeba 2 týdny tak že za to dostaneme dvě " pluska" 

Jo takže mimořádně takhle navíc... 
Nebo když se staráme o Oldu, když třeba Olda mámu zlobí a  a ona už nemůže, tak ona nám řekne že se o něj 

máme postarat a když se o něj postaráme dobře tak, že on za ní nechodí každých 5 minut tak nám za to dá 

"plusko". 

Tak to je dobrý. A vy dostáváte takhle ty úkoly na týden dopředu, nebo každý den máte jiné?/Ne 

ne/Nebo standardně máte něco, co každý den musíte splnit? 
No my to máme prostě napsaný a když třeba máma řekne " ukliď postele" tak já musím uklidit postele,  když 

řekne " sundej prádlo" tak já musím sundat prádlo. A když tohle neudělám tak budu mít "plusko" dolů. 

A za ty mimořádné věci dostáváš teda "pluska" navíc. Vyhovuje ti to takhle? 
Jojo.. 

Je to v pohodě? A bráchům to taky vyhovuje? 
No myslím, že Danovi moc ne , protože on musí luxovat. 

Ty ještě nemáš luxování jo? 
Ne ne já hlavně ani luxování dělat nemůžu,protože já nemám kdy, on nemá moc kroužků, asi jen jeden, 

zatímco já mám asi 6 za týden jen tak to stíhám.. 

Třeba když se tě ještě zeptám a vrátím se zpět k těm hádkám, když je třeba něco s rodiči, když se 

pohádáte s rodiči, svěřujete se takhle děti mezi sebou co vás trápí? 
Spíš moc ne.. 

Moc né a ani s Danem? 
(kýve že ne) On je teď v pubertě tak mě trochu odbývá. 

Odbývá a co ty na to? 
Vadí mi to, ale chápu to. 

Chápeš to, myslíš, že taková taky budeš v pubertě jo? 
No já myslím, že budu jiná. 

Jo jaká budeš myslíš? 
To nevím, ale vím jistě, že nebudu taková, když ke mě přijde Olda a zeptá se mě na jednu otázku tak, že mu 

neřeknu " Oldo vypadni"... 

Jo takhle.. 
Nebo něco takovýho (smích) 

No tak to uvidíme vid. A dostali jste se třeba někdy do takové situace, že by se někdo Oldovi posmíval? 

Nebo../ kýve/ jo? takhle mezi dětmi nebo kamarády? 
My jsme byli jednou na hřišti a Olda si tam hrál a jen kvůli tomu, že měl sluchátka, tam nějací kluci za ním 

přišli a začali se ho ptát proč má sluchátka a proč je tak jako ,proč má tak tmavou pleť a tak a začali se mu 

posmívat. Tak já jsem za nima došla, vynadala jim a řekla jim ať se posmívají tomu ,protože jim bylo asi 10, 

mě bylo asi 8, ne jim nebylo 1O. 

No prostě byli starší než ty.. 
Ne právě oni byli mladší než já, byly mladší než já nebo podobně staří jako já, ale rozhodně starší než Olda, 

tomu bylo asi 5. Tím pádem mě bylo 9 a jim zhruba tak 8. A to a oni se mu začali posmívat a já jsem za nima 

došla, řekla jsem jim ať se posmívají někomu kdo není o 2, né o 3 roky mladší on a ať se posmívají svým 

vrstevníkům a hlavně ať se neposmívají někomu kdo jim skoro vůbec nerozumí.. 

Hm tak to jsi udělala dobře. 
Olda totiž nerozumí  lidem když to když je unavený tak nerozumí lidem co nejsou domácí, na nás už je třeba 

zvyklej... 

Takže umí odezírat ze rtů, ale jen vám? 
No někdy.. nebo když nemá ouška a jde spát a my mu řekneme třeba jdi si vyčistit zuby tak on to ví, protože 

ví co se večer dělá. Zatímco když je to přes den a my mu řekneme jdi si udělat úkoly a on nemá ouška tak on 

neví co má udělat, protože nemá sluchadla a neslyší nás. 

Jasně, takže to byla taková nepříjemná situace, ale vyřešila jsi jí moc hezky. 
To už bylo po několikáté. 

Několikrát jo?Tak to je děsný teda.. A máte s Oldou třeba společné kamarády, že by ti pomohli tady v 

tom, že by se ho zastali? 
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Ano moc ne, on má kamarády ve svém věku a s těma provádí různý zlobivý věci. 

A vrátila bys třeba ještě k tomu, jaká jiná situace se ti stala? 
No podobný jako s tím hřištěm. Nevím.. 

A ve třídě jsi taky říkala, že ti někdo z kamarádů říká, že to není tvůj bratr, nebo kdo to říkal, víš jak 

jsi mi vyprávěla předtím, tak kdo to říkal? 
No jedny spolužačky. 

A to jsou tvé kamarádky? 
No trochu. 

Takže jsi jim taky řekla, že o tom nic nevědí? 
No řekla jsem jim, že o tom vůbec nemají co mluvit, protože vlastně ani nevědí jaký to je mít mladšího 

bráchu,nebo jedna to ví, ale ten její je hodně malý, že tomu je asi , teď mu jsou 4 a jí je 11, 10 bude jí 11 a 

má o 7 let mladšího. Takže ona o tom taky nic moc neví. 

No jasně. Hele a když se třeba hádá Dan s Oldou, tak ty se do toho vměšuješ nějak do toho konfliktu? 
Jo, někdy jo. 

A co třeba děláš? 
Řeknu Oldovi ať toho nechá, většinou jsem na toho, té Danově straně, protože Dan dělá úkoly do školy a 

Olda začne, za ním přijde a začne dělat " pípípípípíp" takže to pak začne provokovat a to to teda mu Dan 

vynadá a řekne mu ať to přestane děla. Jenže Olda nás moc neposlouchá takže takže já za ním dojdu a 

většinou poslechne víc Dana než mě. 

Jo? A myslíš, že to je tím, že je starší? 
Hmm.. a taky je to kluk.. Takže v něm má určitý respekt. 

No tak ty si ho určitě ještě vybuduješ, až budeš starší.. 
Jo! 

Řekni mi co pro tebe znamená rodina?Tvoje rodina. 
Hmm.. 

Rozumíš na co se ptám? 
Ne. 

Tak jak moc je pro tebe rodina důležitá? 
Hodně. 

A proč? 
Protože je to místo jako , je to  

Jestli nevíš nemusíš odpovídat. 
No nevím... 

Dobře nevadí. Půjdeme dál. Já bych chtěla slyšet jaké jsou výhody a nevýhody mít takhle 

pěstounského sourozence? Co bys řekla že je výhoda? 
No třeba, že má ZTP, takže když jdeme do kina tak to máme levnější. 

Všichni jo? 
Ne jako on + ještě rodiče jako doprovod. 

Ještě nějaká výhoda tě napadá? Kdybys to srovnala s kamarádkama terý tuto zkušenost nemají?  
Že neumí znakovat. 

Ještě něco? 
Ne 

A nějaké nevýhody? 
Nevýhody jsou, že třeba když jdeme někam a Olda že jo začne zlobit a vztekat se to tak se někdy musíme 

zastavit. Takhle se jednou Olda vzteknul v metru a nám ujeli asi 4 metra. 

Jojo? 
A zrovna jsme pospíchali... Ale ono to nešlo jinak, protože on kdyby byl v metru tak začal kopat do mámy do 

sebe i do ostatních lidí. 

Jasný, ještě něco tě napadne? 
Ne. 

A co si myslíš o PP? 
(ticho) 

Víš o tom něco? 
Ne. 
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A když takhle jste třeba seděli  s rodiči a oni vám říkali, že by si chtěli Oldu vzít, tak mluvili jste o tom 

ještě doma? 
Ano 

Jestli vám neříkali něco víc, co to znamená pěstounská péče? 
No asi říkali, ale já si toho už moc nepamatuji.. 

Prostě jak jsi říkala, že Olda je pro tebe stejně brácha jako Dan jo? 
Jojo. 

Má někdo z tvých kamarádu taky takhle velkou rodinu? Že by byli 3 sourozenci? 
No mají, ale to , ta má spolužačka má asi víc dětí, že mají jedna holka má 2 starší, druhá holka má starší a 

mladšího a pak mají kluci nějaký starší mladší. 

A má někdo PS? 
Ano 

Kdybys to měla porovnat, chtěla bys být raději jedináček nebo bys raději takhle chtěla mít bráchu? 
Já bych chtěla raději ségu.. 

A chceš pořád ségru? Třeba budete mít ještě nějakou v pěstounské péči. 
Máma říkala, že ž nikoho nevezme. 

Ne, už ne? 
Emem...ale kdybychom si vzali tak bych byla ráda. 

Jo? Takže bys do toho znovu šla? Kdyby rodiče chtěli někoho dalšího? 
Kdyby to byla holka. 

Jen kdyby to byla holka? Kdyby to byl kluk tak ne? 
Tak asi taky,ale nebyla bych tak ráda. 

Jasně, takže jsi prostě ráda, že nejsi jedináček. 
Kdybych byla jedináček, tak bych si neměla s kým hrát a to by byla nuda. 

To je pravda, to jsem byla já, pak jsme měla jenom bratrance, ale tak to jsme spolu nebydleli, to jsme 

se viděli jen u babičky. A jakou bys chtěla mít třeba jednou rodinu ty? Třeba kolik bys chtěla mít dětí? 
Nene nepřemýšlela. 

A až budeš dospělá, myslíš si, že si taky vezmeš dítě do pěstounské péče? 
Asi jo. 

Jo? A proč? Proč by sis ho vzala? 
Nevím, aby mělo taky svojí rodinu. 

Ještě něco tě napadne? Myslíš si, že je pěstounská péče dobrá?Že to pomáhá nebo naopak? 
Pomáhá, dítě najde rodinu, budou ho mít rádi. 

A v čem to pomáhá těm dětem nejvíc, co myslíš? 
Že mají kde bydlet, mají nové rodiče. 

Ještě něco? 
Že mají sourozence. 

Ještě nějaké další nápady? 
Ne už ne. 

Tak já ti moc děkuji! 

Příloha 2: Karla 

Rozhovor s Karlou 12 let- biologický sourozenec Soňa (8), nevlastní sourozenec Lenka 

(18 měsíců) 

Na začátku rozhovoru bych se tě chtěla zeptat, jestli souhlasíš s účastí ve výzkumu a s tím, že se bude 

celý rozhovor nahrávat? 

Ano, souhlasím. 

Teď bych chtěla, aby ses mi představila, abys mi řekla kolik ti je let, jak se jmenuješ a kam chodíš do 

školy. 

Jmenuji se Karla, je mi 12, chodím na ZŠ do 7. třídy. 
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Kolik máš sourozenců? 

Jednoho 

Jen jednoho? 

No, mám jednoho biologického sourozence a jednoho v pěstounské péči. 

Dobře. A kolik je sourozencům let? 

Ehm (zamyšlení). Tomu co je biologický je 8, jmenuje se Soňa a té co je v pěstounské péči se jmenuje Lenka 

a je jí ehm (zamyšlení) 18 měsíců. 

Takže miminko… kolik ti bylo let, když přišla Lenka do rodiny? 

Ještě mi bylo 11. 

A jak dlouho u Vás je? 

Poprvé jsme jí viděli v osmi měsících, takže půl roku. 

A je to první pěstounský sourozenec, kterého máte? 

Jo je. 

A vzpomínáš si na to, jak ses dozvěděla to, že k vám Lenička přijde? 

Mamka se nás zeptala, nebo řekla, že s taťkou uvažují o tom, že by chtěli si vzít do pěstounské péče nějaké 

miminko. Říkali 2-5 let. Tak jsem jim řekla, že v klidu, že mi to nevadí i tak jsem chtěla sestru.  

Jo. 

Protože oni chtěli holku tím, že jsme holky… 

Povídej 

Tak jsme to všichni schválili a odsouhlasili. 

Takže si byla ráda? Vzpomínáš si na svoje první pocity? 

Super že to bylo 

A co tvoje ségra? Soňa? 

Ta byla myslím taky ráda (zamyšlení). 

A jaký jsi na to měla názor, na tu pěstounskou péči? A na to, že budete mít novou sestřičku? 

No… já jsem měla taková, jakože jsem pořádně nechápala co to je. Tak mi mamka vysvětlila, že to je něco, 

že vlastně nebude naše úplně, že si jí kdykoliv ta její maminka může vzít a že jakože nebude ani úplně její 

jakokdyby. 

Že prostě bude Vaše, ale kdyby si jí její maminka chtěla vzít tak si jí může vzít zpět? Tak jsi to 

myslela? 

Ano. 

A myslíš si, že pro rodiče byl tvůj i názor Soňi důležitý, že s tím souhlasíte? 

Jo byl. 

A jak jste se připravovali na příchod Lenky? 

No..mamka s taťkou jeli na začátku pro postýlku do XY k rodině, aby měla v čem spát, a pak jsme chodili po 

obchodech a tak a sháněli všechny věci. Aby dostala. 

Daly jste jí třeba nějaké svoje hračky nebo jste nemuseli, když je takhle malá? 
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Má hodně hraček my jsme jí je jeli koupit, to aby měla na to první setkání s mamkou a taťkou jak se měli 

potkat, tak aby měla svojí novou hračku. A ještě jsme jí tam nemuseli dávat ty hračky, protože některé… 

nebo našli jsme, že si s nima ještě nemůže hrát. (jejich hračky) 

Janě. A jak to probíhalo, než jste si jí vzali domu? Navštěvovali jste se třeba? Nebo jak jste se 

připravovali, než jste si jí přivezli domů? 

No mamka navštěvovala přechodné pěstouny Leničky a jednou jsme jí, jednou jí ta přechodná pěstounka 

přivezla k nám domů, že jsme jí měli na den a že jsme si na ní zvykli všichni doma. 

A jenom jednou nebo víckrát to takhle bylo? 

Víckrát to tak bylo, ale poprvé to bylo nějak v květnu v tom osmém měsíci, jak jí bylo 8 měsíců. 

Považuješ to za dobrou přípravu? Jsi takhle s tím spokojená jak to probíhalo? 

Jo 

Nebo bys třeba něco změnila? 

Nic bych nezměnila. 

Dobře a co se pro Vás se ségrou, teď myslím Soňu, změnilo s tím, když přišla Lenička? 

No mamka má na nás míň času, ale o trošku jenom a taky že, ehm, jak kdyby máme méně prostoru v 

pokojíku a taky že nemůžeme povalovat malé věci a hodně omezení, tím že je to ještě miminko. 

Jaká omezení třeba? 

No, že nikde nesmí být ty malé věci, nebo že na zemi nesmí být mobil a takové věci. 

Takže musíte dávat pozor, aby nebylo nic na zemi..a co ten pokojíček? Ten máte všechny 3 společný, 

nebo jak to máte? 

Já se Soňou máme spolu a Lenka spí u rodičů, ale hraje si v obýváku nebo v pokojíčku.  

U vás v pokojíčku jo? 

Ano 

A jak sis představovala příchod Lenky? 

emmm 

Úplně stejně. 

Jak úplně stejně? 

No já jsem si představovala, že to bude starší dítě, jsem chtěla starší ségru, ale když mamka řekla, že chce 

mladší tak mi to bylo prakticky jedno. 

A vzpomínáš si na vaše první seznámení? Když jste se poprvé viděly. 

Ehm. 

Jaké to bylo? 

Bylo to fajn (zamyšlení ) ona byla ještě taková malá, že když se jí, že strašně ráda skákala, když se jí vzalo 

jako kdyby stála , ale držel jsi jí tak ona začala jakoby skákat a hopsala pořád. 

jójo? ( úsměv) 

A nebo se jen plazila. 

Tak to byla šikovná viď. 

Ano byla. 

A splnilo to tvoje očekávání? To vaše seznámení? 
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jo 

Bylo to, tak jak sis to představovala nebo to bylo jinak? 

Bylo to, tak jak jsem si to představovala. 

Dobře a jaké byly ty první měsíce, když už jste si jí vzali domu na stálo? 

ehm...takové že jsme si museli zvykat na to, že třeba v noci nespí, hlavně mamka si musela zvykat, a my 

jsme si musely zvykat právě, že si můžeme hrát jenom na stole a aby nám nic nezničila. 

Jaký spolu máte vztah? Ona je sice miminko, ale dokázala bys to nějak popsat? 

My si spolu každý den hrajeme jak kdyby, že spolu máme dobrý vztah, s Leničkou. 

A myslíš, že se to nějak změnilo od té doby, co přišla? Že třeba jste si na sebe více zvykly nebo je to 

pořád stejné? 

Víc jsme si na sebe zvykly. 

A co považuješ za tu největší změnu, když Lenka přišla? Ty jsi říkala, že mamka má méně času a že ty 

hračky nesmíte válet na zemi a napadlo by tě ještě něco? 

ticho 

Třeba nějaké organizační věci doma? 

Tak třeba to, že po 8 hodině nesmíme být v pokojíčku, protože Leni jde spát do ložnice kde, který je u 

pokojíčku, a nejsou tam dveře. Tak abychom jí nerušily. 

A kde teda jste? 

V obýváku s rodiči. 

A trávíte stejné množství času s rodiči jako předtím než přišla Lenka? Nebo se něco změnilo? 

No..s mamkou méně a s taťkou pořád stejně. 

Jaký na to máš názor? 

Mě to ani moc nevadí, protože jakoby mamka jak si hraje s tou Leničkou nebo jí hlídá, jak se jí věnuje tak 

my si děláme úkoly a připravujeme se do školy. 

A jak trávíš jinak volný čas, když už máš úkoly hotové? 

Když je hezky tak jdu ven a jezdím na seqway. 

jo? Na tom jsem nikdy nebyla to bych také chtěla jednou zkusit. 

Ale když prší tak jsme doma hrajeme si s Leničkou, hrajeme si někdy i samy se Soňou, nebo jsem v posteli a 

čtu si a to je asi všechno. 

Trávíš hodně volného času s holkama, ségrama? Jak ho trávíte? 

Hrajeme si. 

Na co si hrajete? 

Hrajeme si s Dudláčkem 

Co to je Dudláček? 

Vláček( smích) 

Jé promiň já ti špatně rozuměla (smích) 

Lenička ho dostala, takový obrovský vláček když jsme byli na dovolené na Slovensku. 

Takže si hrajete s vláčkem a s čím ještě? 

Nebo si hrajeme s dřevěnýma kostkami a legem někdy. 



102 

 

A hraješ si víc s Lucinkou nebo Soňou? 

S oběma stejně právě že. 

Hrajete si dohromady? 

Většinou ano. 

A staráš se o holky, když jsi nejstarší? 

Ano 

Hlídáš je někdy? 

Jo sama, Leni tu zatím se Soňou samotná nebyla, ne třeba na víc jak hodinu, ale třeba když jde mamka vynést 

koš nebo když se koupu spolu tak je musím hlídat a tak.. 

Jaká je Lenička miminko, jaké má vlastnosti? 

Zatím je hodná a přijde mi i chytrá, až moc. 

Jak to? 

Protože toho umí hodně vymyslet. 

Lenička? Fakt? Co vymýšlí? 

Že se střešně rychle učí a naposledy vylezla na schody, protože se teď naučila pomalu lézt nějak tak jsem jí 

musela sundavat. 

Tak ještě že jsi jí viděla. Jinak dostáváte se někdy s Leničkou do konfliktu? Že se na sebe třeba 

nazlobíte? 

Někdy, ale to spíš jako že se na ní urazím, ale přesto že na ní nejsem urazená. 

A proč jsi třeba uražená, co se ti nelíbí? 

Tahá za vlasy nebo leze na člověka občas, přelézá a takové jakože spíš že něco ubližuje. 

Tak proto se zlobíš to je jasný. A ví někdo z tvých kamarádů, že je Lenka v pěstounské péči? Někdo z 

okolí vašeho bydliště? Rodina ta to určitě ví, ale myslím třeba ve škole nebo kamarádi a kamarádky. 

Ve škole to vědí. 

Stala se ti někdy nějaká nepříjemná situace, že by se ti někdo smál nebo hloupě o tom mluvil? Dostala 

ses někdy do takové situace? 

Na Leničku ukazovala, že je adoptovaná. 

Kdo? 

Jak kdyby mamky kámošky dcera, taková holka jedna.. 

Jo? A jak ses cítila? 

Takový divný... 

A řekla jsi jí něco? Nebo jak to probíhalo? 

Já jsem to nechala být, protože jsem si říkala, že je blbá a že nemá cenu o tom mluvit, že neví vůbec, o čem 

mluví. 

To teda… A jaké to teda bylo? Ty jsi říkala, že to bylo divný, ještě si vzpomeneš, jak ses cítila? 

Ehm.(přemýšlí) tak že bych jí nejradši řekla něco sprostého! 

To se ti nedivím. Pověz mi, co pro tebe znamená rodina, tvoje rodina? 

Moje rodina pro mě znamená všechno prakticky, protože kdybych neměla rodinu tak nevím co bych dělala. 
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Ptám se tě na to kvůli tomu, abys mi mohla říct, jaké jsou výhody a nevýhody té pěstounské péče. Co si 

o ní myslíš. Začněme třeba těmi výhodami. 

Výhody jsou třeba ty, že to každé dítě si může najít tu svou rodinu, která se o něj může starat a přitom vědět, 

že si ho jeho matka může kdykoliv vzít a může žít se svou matkou. 

Tak to je dobrý jo? Ještě tě napadají nějaké výhody? 

Třeba ti co nemohou mít dítě tak si ho můžou vzít, dítě do pěstounské péče. 

A ty třeba víš, proč Lenička není u své maminky? 

No protože její maminka brala drogy. 

Tak když se na to koukneš z Leničky pohledu proč je pro ní dobře že existuje PP? 

Že jsme jí jakoby zachránili, protože ta její maminka by jí mohla ehm…(váhání) zabít.  

A napadají tě nějaké nevýhody v PP? Napadá tě něco? 

Nevím to nevím. 

A jaké jsou výhody pro tebe a pro Soňu, že máte Leničku? Jakou máte výhodu vy? Vidíš v tom nějaké 

výhody? 

No… prakticky může, až bude o něco starší tak může poznat, jak to chodí v jiné rodině, ale tím že je mladší 

tak to nemůže porovnat… 

Já jsem to teď myslela tak, jestli máš ty nějaké výhody třeba před kamarádkami, které nemají 

sourozence v PP. 

Ne  

A nevýhody? 

Ani tu tam tak nějak moc nevidím. Ne 

Má někdo z tvých kamarádů sourozence v PP? 

Ne. 

Myslíš, že je to výhoda, že máte takhle velkou rodinu? 

Výhoda je, že třeba když jeden něco neumí tak ten druhý ho může doplnit, protože ten druhý to umí. A 

nevýhoda, třeba že když je dům tak je malý pro tu rodinu, že se musí kupovat nějaký velký dům, obrovský. 

A vy bydlíte ve velkém domě jo? 

Zatím v malém, ale děláme půdu, takže by nahoře měly být 4 pokoje.  

No tak to bude velký dům. Kdyby sis měla vybrat, tak chtěla bys být raději jedináček, nebo jak jste 

byly se Soňou zvyklé být ve dvou nebo jsi ráda, že jste 3. 

Já bych chtěla být jedináček, protože bychom se nemuseli stěhovat z bytu… 

Vy jste bydleli dřív v bytě? 

No předtím… 

To bylo předtím než přišla Lenka nebo Soňa? 

To bylo předtím než přišla Lenka i Soňa. I když Soňa ještě chvíli byla na bytě, ale Lenka už ne. 

A takže proto bys chtěla být jedináček, má to ještě nějaký jiný důvod? 

Ehm… protože by měli rodiče na mě více času. 

Takže ty si myslíš, že ho teď na tebe mají málo? 

Ne mají ho dost, ale ne tak úplně moc jako se teď věnují té Lence. 
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A ty bys chtěla, aby se ti věnovali víc třeba teď? 

Trochu jo. 

A vědí to rodiče? 

Jo. 

Řekla jsi jim to? 

Ano. 

To jsi udělala dobře, protože když o tom s rodiči budeš mluvit tak oni to budou moct změnit. 

Přemýšlela jsi někdy nad tím, jakou bys chtěla mít jednoho dne rodinu ty? Až budeš dospělá. 

Přemýšlela jsem a usoudila jsem, že nejlepší by bylo jedno nebo dvě děti. 

Jak to? 

Protože, já si myslím, že život, když nejsou děti je úplně necenný, že nemá smysl ten život, protože i Bůh 

říkal " radujte se a množte se". ( usměv) 

Chtěla by sis třeba taky vzít dítě do PP? 

Jo. 

Proč by sis ho vzala?  

Protož bych zachránila jedno dítě, které by třeba nemělo jinak šanci přežít. 

Napadá tě ještě něco, co bys mi chtěla říct, takhle když jsme se bavily o různých věcech, napadlo tě 

třeba ještě něco, co jsi mi neřekla? Že jsem tě třeba zastavila?  

Ne. 

Dobře tak já myslím, že jsem se zeptala na vše, co jsem potřebovala a moc ti děkuji! 

Příloha 3: Jan 

Rozhovor s Honzou 13 let- biologický sourozenec Anežka (16), nevlastní sourozenec 

Lucie (3) 

Na začátku bych se tě chtěla zeptat, jestli souhlasíš s účastí ve výzkumu a s tím, že se bude celý 

rozhovor nahrávat? 

Jo 

Mohl by ses mi představit? Kolik ti je let, kam chodíš na školu? 

Jsem Jan D. a je mi 13 a chodím do XY do školy. 

Do jaké chodíš třídy? 

Do osmý. 

Do osmý, tak to je super. Teď je to nejlepší, ne ve škole? 

Jo (nervózní) 

Mě by zajímalo, kolik dětí žije u vás v rodině? 

Tři. 

Tři jste tu? 

jo 
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A jsi to tedy ty a tvoji sourozenci. 

Ano 

Kolik je tvým sourozencům? 

Sestře Áně je 16 A Lucince jsou 3. 

Kolik pěstounských sourozenců žije ve tvé rodině? 

Jenom jeden, Lucinka. 

Kolik ti bylo, když přišel pěstounský sourozenec do rodiny? Lucinka. 

Deset. 

Kolik jsi měl celkem sourozenců v pěstounské péči za tu dobu, co jsou rodiče pěstouny? 

(zamyšlení) Sedm. 

Sedm? A kolik jim bylo a jak dlouho tu byli? 

No většinou 2-3 měsíce 

Miminka? 

Jo jo. Pak tu byla jedna pětiletá ta tu byla snad 2 roky, jedna té je teď taky 13 let a byla tady 12 let.(byla tam 

cca 8 let) 

Byli ti sourozenci všechno holky nebo i nějací kluci? 

Holky až na jedno miminko, to byl kluk a pak ještě jeden to byl taky kluk. 

A tomu bylo kolik let? To byl nějaký tvůj parťák? 

Hmmm(zamyšlení) 9 myslím. 

Byl mladší než ty nebo starší když přišel k Vám do rodiny? 

Myslím, že byl mladší. 

Kdo byl tvůj první pěstounský sourozenec? Vybavíš si? 

NE 

Nevzpomínáš si? 

NE 

Jak ses dozvěděl o tom, že si rodiče budou chtít brát domu děti do pěstounské péče? 

To fakt nevím. 

Nevíš? 

NE 

Dobře. Vzpomínáš si, jak ten proces probíhal, mluvili jste o tom doma? 

Já si vůbec nevzpomínám. 

Kolik ti bylo let, když se rodiče rozhodli být pěstouny? 

Ehmmm ,když jsem byl malý, asi ve třech letech. 

A poté, když už jsi to začal vnímat tak jak jsi to cítil? Byl jsi rád nebo jsi byl naštvaný? 

Byl jsem spíš rád. 

Poté v průběhu, ptali se tě rodiče na to, co si o tom myslíš, probírali jste to? 

Myslím, že ne. 
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A jaký tedy na to máš názor, že se rodiče takhle rozhodli vzít si jiné děti? 

Mně to nevadí. 

Když přišli ty děti do rodiny.(vypíná TV, které zapnula Lucinka), připravovali jste se na to nějak? 

(přemýšlí) 

Říkal jsi, že tady bylo hodně těch pěstounských sourozenců, tak probíhaly nějaké přípravy? 

Myslím, že ne. 

A třeba když jste se dozvěděli, že si to miminko nebo dítě budete brát, navštěvovali jste se s ním, než 

jste si ho vzali? 

Ne. 

Opravdu ne? 

Myslím, že ne. 

Sestra říkala, že jste se snad se Zitou vídali, než jste si jí vzali domů. 

To si nepamatuji, to mi byly právě ty tři. 

Ahá, takže si na to nevzpomínáš. Myslíš si, že se pro tebe něco změnilo tím, že tu máte ty děti? 

Ne 

Postupem času, když jsi byl starší, děti se tu střídaly. Jak sis vždy představoval příchod toho nového 

sourozence? Co jsi od toho očekával? 

Že bude hodnej a nebude zlobit. 

A co sis ještě představoval? Že spolu budete něco dělat nebo si hrát? 

Nevím. 

Splnilo se to tvé očekávání u všech těch sourozenců? 

Jo třeba tady u Lucinky. 

Jo?  A jaká je Lucinka? 

No občas zlobí, ale jinak je hodná. 

Tak to asi každé dítě občas zlobí, to je normální. 

Jo to jo 

U nějakého jiného sourozence, utkvělo ti něco v paměti? Že sis třeba představoval, že bude hodný, 

budete si rozumět a bylo to třeba jinak? 

No asi ne. U těch malejch to nešlo. 

U těch miminek? 

No, protože ty jsme měli jen krátkou dobu tak to jsem nic neočekával. 

Kdyby sis měl vzpomenout na nějaké první měsíce s tím svým pěstounským sourozencem? 

Ne ne, asi si nevzpomenu. 

Opravdu ne? 

(ticho- kroutí hlavou) 

Mě třeba zajímá, my jsme se s Anežkou bavily o té Zitě, jestli bys dokázal říct, jaký byl teď Váš vztah? 

Byli jste asi stejně staří. Potom když jste rostli, jak jste si spolu rozuměli? 

No ona měla…., já nevím, si nevzpomenu. 
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Opravdu nevíš? Nemusíš se bát. 

Já fakt nevím.(nervózně) 

Tak co jiného bych se tě zeptala… Co je největší změnou, vždy když přijde nové dítě do rodiny? 

No, že je nás víc. (smích) 

A změní se ještě něco jiného? Máš sám pokoj, nebo ho s někým sdílíš? 

Máme ho s Lucinkou. 

S Lucinkou jo? 

(odpovídá Lucinka) Jo. 

Tak to je super. Hrajete si spolu? 

(odpovídá opět Lucinka) Jo. 

Na co si hrajete? 

Na schovku. 

A na co ještě? 

Hraje si na pejska. 

Co volný čas? Co rád děláš ve volném čase? 

No.... jsem na počítači, nebo si občas čtu. 

A co děláš na počítači? 

Hraju. 

Hlídáš někdy Lucinku? 

Jo. 

Co spolu děláte, když jí hlídáš? 

Hrajeme si. 

Ty hry co jste říkali předtím? 

Jo. 

Trávíte volný čas s rodiči? 

Jo, jo. Třeba s taťkou chodíme na různý sporty na tenis, na volejbal no a.. 

Takže s taťkou společně sportujete. Chodíte jen vy dva? 

Jo. 

A co s mamčou? 

S mamčou spolu vaříme, někdy 

Takže jí pomáháš, to je super. 

(kývá hlavou) 

Ještě jsi mluvil o tom klukovi, který tu byl… 

Jo byli tady dva, jeden byl Šimon a druhý Tobias a to bylo miminko. 

A ten starší, tak měli jste něco společného? Tím, že to byl kluk, trávili jste spolu volný čas? 

No někdy, jsme si hráli všichni pohromadě. 

Chodili jste spolu ven třeba? 
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hm...hráli jsme si různě s vláčkama. 

A co domácí práce, máte je rozdělené? 

No prostě když bylo potřeba, tak to někdo udělal. 

Co třeba nějaké konflikty? Hádal ses s někým ze sourozenců? 

Jo, občas se Zitou. 

Proč jste se hádali? 

No občas když ....nevím už nevím, ale vím, že jsme se občas hádali. 

A co ten konflikt, kdo ho začínal? 

Zita. 

A co ty jsi dělal v takové situaci? 

Mmmmm...nic. Buď jsem se hádal dál nebo jsem odešel. 

Vstupoval Vám někdo do toho konfliktu? 

Ne. 

Kdo řešil ten konflikt? 

Taťka. 

Hádali jste se často? 

Ne 

Kdo se pak omlouval? 

To nikdo (smích) 

Jaký jsi z toho měl pocit? Byl jsi naštvaný. 

No občas jo. 

Když jste se takhle hádali a tolik jste si asi nerozuměli, tak změnil se tvůj názor, protože jsi měl 

očekávání, že ten sourozenec bude hodný a on nakonec byl jiný. Tak co sis o tom myslel? 

(TICHO) 

Vadilo ti třeba, že jste spolu sdíleli pokoj? Nebo sdíleli jste ho společně? 

Jo sdíleli. 

No… jako já jsem si jí pak moc nevšímal. 

A pomohlo to? 

No… moc ne… 

Ještě by mě zajímalo, hádal se i někdo jiný se Zitou? 

Jo Anežka občas. 

Zastával ses někoho v takové situaci? 

Ne. 

Nechal jsi je, ať si to tedy vyřeší samy? 

jo. 

Zajímalo by mě, Zita s Vámi chodila do školy, že? 

Ano. 
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Takže jste měli společné kamarády? 

No ona chodila o třídu níž. 

Nastal ve škole někdy nějaký konflikt? Nebo na hřišti, nebo někde venku? 

No, Zita občas někomu něco ukradla. 

A dozvěděl ses to v té škole? 

Ne, já jsem vůbec nic netušil. To se dozvěděli až doma rodiče. 

Řešil jsi to potom nějak v té škole? 

No, to si vyřešili učitelky a rodiče. 

A co ti společní kamarádi ze školy? Měli jste nějaké společné? 

Ne. 

Takže jste každý měl své vlastní. 

Ano. 

Teď už takové poslední věci. Můžeš si oddechnout, už to bude za chvíli za tebou. Mě by zajímalo, co 

pro tebe znamená rodina? 

Skupina lidí co má k sobě citové pouto. 

Mě by zajímalo co ty si osobně myslíš o tom jaké jsou výhody a nevýhody toho, že máš pěstounského 

sourozence? 

Nevýhody jsou, že mě třeba občas zlobí. Výhody jsou, že si s nima můžu hrát. 

Ještě něco bys vymyslel? 

Asi ne. 

Co si myslíš o pěstounské péči? 

No, že je to dobrá věc. 

Jo? A proč je to dobrá věc? 

Protože děti můžou bejt v rodinách. 

A to jim pomáhá, myslíš? 

Jo. 

Co jim pomáhá podle tebe? 

Že nemusí být v dětských domovech, kde nemají prostě rodiče, nemají tam volnost jako takovou. 

A ty nevýhody? 

Že nevíme, co to může bejt za dítě. 

To se dozvídáte kdy? 

Až když je starší o něco, když začne mluvit a tak. 

Ty tedy myslíš to, když je hodně malý a přijde do rodiny a vy nevíte, jestli bude se dobře učit nebo si s 

ním budete moct hrát, jestli bude hodný nebo ne a tak. 

Ano. Jo. 

Má někdo z tvých kamarádů taky takhle sourozence v pěstounské péči? 

Ne. 

A má někdo takhle velkou rodinu, jako máte vy? 
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Ne. 

Tak porovnej svoje zkušenosti s tím, co máš, s těma hodně sourozenci a nějakým kamarádem, který je 

jedináček- třeba. Myslíš si, že máš v něčem výhodu? 

No mám, dokážu se starat o ty menší děti. 

Ještě něco? 

Ne už asi ne. 

Nějaká nevýhoda? Co si myslíš, že třeba má on lepší? 

Emem, asi ne. 

Kdyby sis měl vybrat, byl bys raději jedináček, nebo bys upřednostňoval hodně dětí, hodně 

sourozenců? 

Spíš sourozence. 

Jo a proč? 

No, protože tady si mám s kým hrát. 

Jak se cítíš, když sourozenec opouští rodinu? Protože, už jsme se bavili o tom, že tedy ty děti odešli. 

Trochu víc smutně. 

Kdy ti bylo třeba nejsmutněji? 

(ticho) 

Když odešel kdo z těch sourozenců? Byl sis s někým tak blízký? 

Asi ne. 

Takže to bylo u všech stejné? 

No. 

Takže u nikoho to nebylo, že bys byl rád třeba, že odešel? 

No, možná u Zity. 

A proč u Zity jsi byl rád? 

No, protože kradla peníze u nás. 

I u Vás doma? 

No. 

Takže to nebylo jen ve škole? 

ne. 

Jakou bys chtěl mít jednou rodinu ty sám? 

(přemýšlí) O dvou dětech. 

Kdyby sis měl vybrat jako dospělý, myslíš si, že by sis vzal taky nějaké děti do pěstounské péče? 

Možná. 

Co by bylo tím, proč by sis je vzal? Nějaké takové to plus a proč by sis je vzít třeba nechtěl? 

No, protože jsou pořád malý, že jak se mění tak jsou pořád malý. 

A proč bys je třeba vzít nechtěl? 

To nevím. 
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Ještě jsem se tě chtěla zeptat na jednu věc a teď mi to úplně vypadlo… JO! Jestli se vídáš s nějakými 

těmi sourozenci, co odešli? 

emem 

Nevídáte se? 

Ne už ne. 

A proč se nevídáte? 

Protože já jsem spíš doma a hlídám Lucinku. 

A chtěl by ses třeba s někým z nich vidět? 

Asi ne. 

Pozn.: ráčkoval; Ještě jsem ani nevypnula nahrávání a už zmizel pryč. Působil velmi nesměle, nebyl sdílný, 

ale nepřipadlo mi, že by měl strach. Celkový můj dojem je velmi zvláštní a smíšený, rozhodně se jednalo o 

nejtěžší rozhovor. 

Příloha 4: Daniel 

Rozhovor s Danielem 14 let- biologický sourozenec Sandra (11), nevlastní sourozenec 

Oldřich (7) 

Na začátku rozhovoru bych se tě chtěla zeptat, jestli souhlasíš s účastí ve výzkumu a s tím, že se bude 

celý rozhovor nahrávat? 

Souhlasím 

Tak se mi nějak představ 

Jmenuji se Dan G., je mim 14 let a chodím do 8 třídy ZŠ XY 

Kolik máš sourozenců? 

ehm, mám 2 sourozence 

A to jsou? 

Sandra G. a Olda Č. 

Kolik je jim let? 

Oldovi je 7 a Sandře 11 

Který z nich je v pěstounské péči? 

Olda je v PP. 

Kolik ti bylo let, když k vám přišel do rodiny? 

Netuším (smích) myslím, že 10. 

10? Takže ho máte 4 roky. 

Jo 

Kolik bylo jemu let? 

Tři. 

Zajímalo by mě, jaká byla situace u vás doma než k vám Olda přišel? 

Tak, podobná jako je teď, akorát se s mámou nikdo moc nepral, jediný kdo se s ní pral jsem byl já 

Se Sandrou? 
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Né s mámou právě (smích). No ale měli jsme tam trošku víc místa, ale to vlastně ničemu moc nevadí takhle. 

Měli jsme to úplně jinak předělaný, teď tam vlastně máme, vlastně rozdělené ty pokoje jinak. 

Jak máte rozdělený pokoje? 

No máme vlastně ten velkej pokoj, kde máme patro na kterém spím já s bráchou a sestra spí dole v posteli, 

my spíme na matracích 

Nahoře nebo dole? 

Nahoře. Máme společný stůl s Oldou, velkej, a Sandra má svůj malej. 

Takže máte jednu místnost, ale každý své patro, holčičí a klučičí patro? 

jojo 

Tak to je dobrý ne? Vyhovuje Vám to? 

Jojo vyhovuje. 

Jak ses dozvěděl, že budete mít PS? 

No, ehm, pamatuju si, že když jsme, v zimě myslím, v lednu, že nás rodiče z ničeho nic pozvali do KFC, kde 

se o tom vůbec, vůbec jsem netušil co se děje, protože nás tam normálně nezvali. A,(přemýšlí) no a tam nám 

to všechno řekli, objednali nám strašně velký menu a řekli nám to, abychom nebyli nějak ve stresu a takhle. 

No a my už jsme právě měli kamarády, kteří tou dobou již byli pěstouny a měli děti v PP, asi 6 let, takže 

(přemýšlí) nám to přišlo normální. 

JO? A vzpomínáš si, jak ses cítil, když ti to vaši oznámili? 

No..byl jsem šťastnej, že budeme mít dalšího někoho. Já jsem chtěl dlouho bráchu nebo ségru, tak se mi to 

splnilo. 

Takže jsi byl od začátku rád, to je hezký.  A jak jsi to vnímal, představoval sis, jaké to asi bude? 

Ano. 

Až přijde to nové dítě. 

Vůbec jsem netušil, co se vlastně stane, jak nám rozhýbá rodinu a takhle. 

Takže tvůj názor byl jaký? 

Takovej, trošku byl pozitivní, ale zároveň trošku i negativní, ale to spíš míň. Jsem se vlastně bál, že se to 

nějak rozpadne. 

Jako rodina že by se vám rozpadla? 

No no..že by se nějak rozpadla, ale nic zatím nepozoruji (úsměv). 

Takže je to v pořádku? 

Ano je. 

Takže tvé obavy byly zbytečné? 

JO. 

To je dobře. Rodiče se vás při té příležitosti v KFC ptali teda, jestli s tím souhlasíte, je to tak? 

jo. 

A vy jste ihned tedy souhlasili, nebo jste si nechali nějaký čas na rozmyšlenou? 

No asi, já jsem odpověděl asi po 1 dni a Sandra si to nechávala nějakou dobu projít hlavou, ale asi tak po 

nějaké krátké době odpověděla, taky že s tím souhlasí. 

Jo, takže myslíš, že byl pro rodiče váš názor důležitý? 

Myslím, že jo. 
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Takže myslíš, že kdybyste nesouhlasil, že by se něco změnilo? 

No, možná by o tom přemýšleli, hodně, trošku víc. 

Připravovali jste se nějak na příchod nového sourozence? 

Jojo, trošku jsme protřídili hračky, nějak jsme, on ještě byl malej a nějak vůbec nic to moc neznal, máma se 

bála, že bude polykat lego, takže jsme všechny drobné části jsme zabarikádovali někam k nim (úsměv), ale 

nakonec vlastně nic nepolykal a takhle, ale pro jistotu to máma dávala vše stranou. Vyndali jsme to asi před 2 

rokama. 

Pomáhal jsi s těma přípravami? 

Jojo. 

Takže jsi třídil ty hračky a co ještě jsi měl na starosti? 

No, ještě jsme potom, když jsme si pro něj jeli vlastně, my jsme ho předtím měli ještě párkrát na víkendy 

půjčeného a.. 

Takže vy jste se vídali ještě předtím, než k vám šel bydlet tak. 

asi 5x nebo 6x jsme si viděli, byli jsme za sebe vzájemně nadšení, byli jsme rádi, že se vidíme 

A jak probíhalo to seznamování, než se k vám nastěhoval? 

No, vlastně, vlastně ještě u těch příprav, jsme mu různě montovali postel, připravovali...,koupili jsme mu 

nějaké věci do začátku nějaké oblečení aby měl ,ale to se spíš našlo nějaké naše staré, po mně.  

To tak bývá to se dědí. 

JO, já jsem mu věnoval nějaké své hračky. 

To jsi hodný. 

aaaa...ehm, koupili jsme mu např., takový držák na papíry s hromadou papírů, který nám tam ještě teď 

zůstaly. 

jo? 

jo (smích) a no a nějaké omalovánky jsme mu vytřídili a pastelky, kterých jsme měli asi nekonečno, tak jsme 

mu je dali.(smích) A to je asi všechno. 

A tedy jak to probíhalo, to seznamování, než se k vám nastěhoval? 

No, vždycky jsme si pro něj dojeli. 

Kam jste pro něj jezdili? 

do kojeneckého ústavu ve XY 

To nevadí, kde to bylo, jestli si nevzpomínáš. 

jo, no posadili jsme ho do mé staré sedačky, ehm…., teď nevím, jestli jsme mu pustili pohádku. 

Jakože jste si ho brali k sobě domů jo? 

Jo jo, brali jsme si ho až k sobě domů právě na přespání, protože tam by na něj byl moc velký rámus právě. 

Tam u něj byli jenom rodiče nějakou dobu, ale asi 2x nebo 3x. 

Jako v tom kojeneckém ústavu na návštěvě? 

Jojo 

Takže on tam byl sám a rodiče ho navštívili pouze 2x třeba, takže pak až vy jste byli první lidi, kteří za 

ním tedy chodili? 

Jo 

A který si ho brali domů a na procházky? 
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Ne ne ne, jako máma a táta moji. 

Jo takhle 

no že ho navštívili 

Ahá, já myslela jeho biologické rodiče. 

Ne to nevím kolikrát, to možná víckrát, ale nevím, vůbec netuším. 

A považuješ to za dobrou přípravu? 

Asi jo. 

Jo? Takhle že jste se vídali a ještě předtím jste měli možnost se seznámit. 

jojo 

A je něco co bys třeba změnil nebo udělal jinak? 

Asi ne, mě to takhle vyhovovalo. 

A co se pro tebe změnilo s tím rozhodnutím, že přijmete Oldu do rodiny? 

Tak změnilo se to, že mám vlastně méně prostoru, že musím i trošku víc pomáhat mámě než předtím a že se 

spotřebovává mnohem víc nádobí, které je potřeba naskládat do myčky (smích) 

Jasný, takže víc domácích prací! (smích) Jak sis tedy představoval příchod toho Oldy? To poprvé, 

když si ho vezmete domu, jak sis to představoval, že to bude probíhat? 

Tak ...představoval, měli jsme pro něj připravená nějaká překvápka, dali jsme mu dárky, rozloučili jsme se i 

právě v tom kojeneckém ústavu, potom jsme přijeli domů a tam se rozběhl do toho pokojíčku, ale jsme se mu 

to snažili nějak vysvětlit, že už tu bude u nás, že už nikam nejedem a on to nechápal, protože vlastně neuměl 

znakovat předtím, vůbec nám nerozuměl, on uměl 2 slova… 

On je tedy neslyšící? 

Jojo, on je neslyšící. Uměl 2 slova ehm.(přemýšlí) 

V tom znakovém jazyce. 

Ano v tom znakovém. Sluchátka měl špatně seřízený, takže nám, nás skoro neslyšel. 

Tak to bylo asi složité… nebo jaké to bylo? 

Bylo to pro mě těžký se to vlastně naučit a takhle, ale už jsme se připravovali právě předem, že nás máma 

učila, ehmm, že jsme chodili různě na nějaké povídání o znakovce a tak dále. 

A splnilo se tedy to tvé očekávání s tím příchodem toho nového sourozence? 

jojo 

Nebo to bylo jinak než ses to "maloval" a představoval? 

Asi, no my jsme do toho právě hodně zasahovali, takže to tak bylo právě, jak jsem si to představoval. 

A vzpomínáš si na vaše první seznámení? 

Ne to si nevzpomínám (úsměv) 

Nevzpomínáš? Dobře. A jaké byly ty první měsíce, co u Vás Olda bydlel? 

Bál se vždycky když jsme šli někam ven, třeba projít nebo na hřiště, tak se bál vyjít, protože si myslel, že 

vlastně jedeme zpět do toho ústavu. Takže nikam nechtěl, nechtěl jít třeba ani  nakoupit ani nechtěl třeba jít 

jen k doktorce. 

A změnilo se to od té doby? 

Jojo, už teď nás dokonce pomalu tahá ven (smích) 
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A co váš vztah? Na začátku jste se tolik neznali. 

No to jsme se moc neznali, ale já jsem ho měl rád už od začátku a teď myslím, dovoluji si říct, že mě má taky 

rád, ale někdy se mu prožene něco hlavou a najednou z ničeho nic, ehm, se semnou začne prát. 

Tak to se stává, kluci se mezi sebou perou. 

Jojo 

Jak jsi vnímal třeba to, že je sluchově postižený? 

No vlastně mi to docela dlouho vrtalo hlavou vlastně, jak to bude, jak budeme fungovat a takhle, ale teď 

fungujeme už normálně a ehm a moje obavy se naštěstí nenaplnili, že si nebudeme rozumět, právě si s ním 

rozumím, i když moc neznakuji, tak se dokážeme nějak domluvit. 

Takže tedy říkáš, že se váš vztah zlepšil od té doby, co jsi přišel? 

jo přesně tak. 

A vzpomínáš si na nějakou situaci, která byla klíčová v tom momentě, co vás třeba sblížilo? 

No sblížilo nás, když jsme byli, on vlastně chodil, co školky pro neslyšící tam se toho hodně naučil a my 

jsme tam šli na vánoce na nějakou besídku a tam právě jsem se taky naučil nějaké nové znaky, on mě provedl 

celou tou školkou, kde jsem vlastně ještě předtím nebyl a ukázal mi to tam celý. 

Takže to si myslíš, že vás sblížilo? 

Jojo 

Jaký máš pocity dnes, kdybys to měl zhodnotit s tím úplným začátkem? 

Myslím, že se dost posunul teď měl problém třeba sníst mrkev nebo papriku, že mu prostě, neuměl kousat 

vůbec, takže se cpal hráškem, který nemusel kousat. 

A to mu chutnal hrášek jo? 

No moc mu nechutnal, ale máma nevěděla jak ho naučit kousat tak mu dala hrášek. 

Že ten není tvrdý. 

Ano, nebo mu dávala přesnídávky a postupně jsme ho učili kousat (úsměv) 

A co považuješ za největší změnu s tím jeho příchodem? Myslím ve tvém životě, ne doma, ale pro tebe 

osobně. 

Přemýšlím.... 

Jestli tě nic nenapadá… 

Nenapadá 

Nevadí tak to přeskočíme. Trávíš stejné množství volného času s rodiči jako předtím než Olda přišel 

nebo se něco změnilo? 

No… nikdy není tolik času právě, protože máma přijde s Oldou a se setrou, Sandrou, někdy z hudebky, 

Sandra chodí do hudebky a Olda tam chodí na výtvarku, takže přichází ve čtvrtek později tak na mámu mám 

méně času. S tátou taky nepodnikáme tolik věci jako předtím, když jsme Oldu neměli tak jsme právě stíhali 

jezdit každý úterý plavat, takže to teď nestíháme, ale aspoň nejsem tam moc nemocný (smích). 

Jsi byl víc nemocný když jste chodili plavat jo? 

No když jsem vylezl z toho bazénu právě, tak jsem měl někdy kašel no. 

A jaký na to máš názor tedy, že spolu trávíte méně času? Vadí ti to nebo ti je to naopak jedno a v 

tomto věku to uvítáš? 

Asi uvítám menší pozornost rodičů, ale uvítám jí, ale v podstatě je mi to asi jedno jestli s nima nějaký čas 

trávím nebo ne. 
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A jak trávíš volný čas ty sám tedy, co děláš? 

Nejčastěji jsem asi na počítači, protože jsem si zatím ještě nenašel kroužek, na který bych chodil, rodiče mi 

ho pořád cpou, ať na něco začnu chodit (smích) 

Ať si něco najdeš. 

jojo (smích) no ale jsme asi nejčastěji na tom na PC a koukám na seriály. 

Jaké máš rád seriály? 

Teď jsem začal znova koukat na Pokémony. 

Na ty jsme koukala, když jsem byla malá. 

Úplně od začátku jsem to vzal. 

A koukáte se sourozenci? 

S Oldou se někdy koukám, právě že teď jsem byl jednou u sebe v pokoji, ne u sebe v pokoji, bylo to vlastně v 

pracovně rodičů, což je vlastně teď už tak trochu můj pokoj vlastně, jsem se tam zabydlel s tím počítaček 

(smích)a  ..tam mám soukromý, no to můžu mít tak nahlas jak chci. No a Olda za mnou jednou přišel a já 

jsem byl někdy v polovině dílu a právě si šel ke mně sednout, z ničeho nic, my jsme ještě předtím hráli hru o 

Pokémonech Pokémon Go. Olda právě, jeho to nějak strašně chytlo a začal poznávat ty pokémony, takže 

jsem se jednou koukal, on přišel a pojmenoval tam dva Pokémony, sedl si tam ke mně a zůstal tam semnou 

celé odpoledne.(smích) 

A děláte ještě něco jiného společně? 

Dřív jsme spolu malovali, ale teď to Oldu chytlo, ale mě už ne. (úsměv) 

Už tě to nebaví? 

No moc ne, ale někdy hrajeme spolu nějaké hry. 

A se Sandrou trávíš volný čas? 

Ehmmm, ne.(smích) 

Jak to? 

No máme oba dva jiné zájmy. 

A staráš se o svoje sourozence? Jsi z nich nejstarší… 

No to jsem… Když není táta doma tak pomůžu mámě, takže by se dalo říct, že se starám i o ně. 

Jo jak to? 

No, protože musím dělat domácí práce a oni jsou součástí domácnosti (smích) takže… 

Jo takhle. A teď, když jsme narazili na ty domácí práce, tak jak to doma máte? 

My máme vlastně, ehmm, že máme rozdělený domácí práce, že každý dělá něco a máme, já třeba uklízím 

kočky, máme 2, a Olda myslím, že uklízí nádobí do myčky, všichni máme úklid svého stolu a stolu po večeři 

když nám rodiče řeknou… celkově u stolu po jídle a malý nákup mám se Sandrou. A my k tomu máme právě 

systém, kde dostáváme "pluska" za to když uděláme něco navíc, za které si můžeme říct, že třeba chceme být 

o 15 minut déle, o 30 minut déle venku nebo o 15 min prodloužit večerku. 

Jo takhle… tak to je motivační docela, vyhovuje vám to takhle? 

jo 

Všem? 

Všem i Oldovi jsme to zavedli, loni jsme to měli jenom já se Sandrou. Teď to má i Olda, že může koukat 

místo čtení před spaním se může koukat za "plusko" na televizi nebo počítač. 

A jaký je Olda, jak bys ho popsal? 
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Takovej roztržitej a myslím, že umí být hodný, je hodný vlastně když chce, musí na to mít náladu, ale jinak je 

to docela raubíř.(smích) 

Jak to? 

No. ehmm, hodně často se třeba pere s mámou, protože se mu něco nelíbí a mámě se nelíbí, že jemu se to 

nelíbí a on se začne vztekat, třeba v metru. Takže když se ho máme konečně, když se jí podaří odtáhnout ho 

domu řvoucího, teď se s ní popral např. asi včera to bylo, tam jsme měli nějaký incident, že se Olda začal 

prát s mámou kvůli tomu, že jí kopnul někde v metru nebo venku a začal přitom křičet. 

A vy dva se spolu někdy hádáte? 

My dva se spolu, no… někdy má přímo takovou tu provokativní náladu, kdy všechny provokuje a pošťuchuje 

a já na to náladu většinou nemám, takže se s ním začnu hádat a začneme se prát třeba. 

A jak probíhá taková konflikt? Teď jsi říkal, že on tě pošťuchuje pak se perete..  

no 

Kdo to řeší takový konflikt? 

Většinou se to stane, když jsme doma s ním jen já (smích), protože když tam je nebo když tam jsem já a 

máma, protože Olda se, on si teď zvykl nějak na mě a na mámu, takže na nás začíná být nejvíc oprsklej, 

protože se s ním vídáme nejvíc. 

Jasně a.. 

a právě na tátu si nic nedovolí. 

A co Sandra? Vměšuje se Vám někdy do toho konfliktu? 

Ne. 

Ne? A s kým se hádáš třeba častěji? 

Vlastně Sandra se nám do toho někdy vměšuje, že se nás snaží dát od sebe nebo ať mě Olda neprudí, kdy ž si 

dělám věci do školy atak, takže někdy se mě právě zastane, ale hádám se s nimi tak nějak podobně, možná 

trošku víc se Sandrou.(úsměv) 

Jak to? 

Nevím, je to holka (smích) 

A kvůli čemu se hádáš s holkou? Když nemáte společné zájmy ani hračky...zřejmě .. ty už hračky 

možná ani nepoužíváš. 

Ne ne hračky nepoužívám, ale většinou třeba o prostor v pokoji, protože se poslední dobou stává, že má 

kopici na stole, takže si lehne na zem, začne tam psát úkoly, mně se to nelíbí, tak jí řeknu, ať si je jde psát na 

stůl a ona řekne, že na stole nemá místo. Tak jí řeknu, ať si to uklidí a ona řekne, že je to moc práce. 

Hele a třeba když tě něco trápí, svěřuješ se sourozencům? Nebo třeba Sandře? 

No asi ne, spíš se, jsme spíš uzavřený v těchto věcech, že se spíš svěřím mámě nebo se nesvěřuji nikomu. 

Když se Sandra dostane do konfliktu s Oldou tak zasáhneš nějak? 

Asi jo, no asi jo, já spíš jakoby je dávám od sebe a ona Sandra spíš začne ten konflikt tím, že ehmmm 

Takže začíná ona myslíš? 

No většinou spíš ona začíná, protože ona sedí na druhé straně než Olda a připadá mi, že schválně čeká a 

pozoruje, kdy otevře pusu, na tu se mu dívá, aby ho mohla seřvat, že má právě otevřenou pusu. 

Hele a stalo se třeba někdy, že jste byli někde a že se Oldovi třeba někdo posmíval nebo třeba ve škole 

spolužáci? 

Jo, no byli jsme právě na Romanodromu, což je vlastně, ehmm., je to vlastně takovej tábor pro pěstounské 

rodiny co mají v péči Romy, takže jsme tam byli ještě s kamarádama takhle a oni tam začali právě ti kluci 
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Oldu šikanovat, protože byl nejmenší z nich skoro a vlastně ještě ke všemu měl ten hendikep, takže se jim to 

nelíbilo.  

No a jak to probíhalo? 

Probíhalo to tak, my jsme to vlastně zjistili tím, že se jednou o poledním klidu nebo někdy možná odpoledne 

to bylo, se k nám přiřítil jeden ten… 

Já jsem tě špatně slyšela, jak jsi to říkal? (hluk v kavárně) 

Že ke mně přišel Olda, že ehm, že ho jeden ten kluk bouchnul do hlavy, tak jsem ho utišoval a takhle a řekl 

jsem, ať to jde říct mámě, protože já jsem vlastně nevěděl, že se mě, nakonec se zjistilo, že se mě bojí 

(úsměv) a ještě před tím mým kamarádem, který tam byl taky a je o půl roku mladší než já, takže nás dvou se 

tam bojí, takže oko nás v doslechu si nic nedovolí. 

Takže za těma klukama jsi šel nebo nešel potom? 

Nešel, protože já jsem to řekl mámě. Ono se to vlastně nedalo skoro zjistit, přímo museli dávat, když se hrál 

fotbal třeba, tak na něj museli dávat pozor, jak se to tam vyvíjí a takhle. A zjistilo se, že tam je právě jeden 

kluk, který je přímo agresivní na Oldu, takže to… 

Takže jsi aspoň zajistil to, aby se ta situace začala řešit. Pověz mi, co pro tebe znamená rodina. 

Tak no někdo s kým si vlastně jsem v domácnosti a přitom si s nimi mohu povídat, aniž by to někam vynesli, 

většinou. No a ehm, kterým se mohu právě svěřit a mám nějak jakštakš společné zájmy. Se Sandrou máme 

to, že vlastně oba dva rádi hrajeme na PC, nebo že oba dva máme rádi deskové hry no a… 

A jaké jsou podle tebe výhody a nevýhody toho, mít takhle sourozence v PP?  

No nevýhody jsou, že vlastně, ehm, vlastně nevím co od nich očekávat někdy, že nevíme, jak se to vyvine. 

Zrovna včera jsme s mamkou přemýšleli, že když se naštve, jestli něco rozmlátí a takhle a máma to nakonec 

vyřešila tak, že řekla, že pokud něco rozbije tak ona mu rozbije hračku, tak že se Olda už neodváží nic rozbít. 

A to se stalo nebo to máte v plánu, kdyby se něco takového stalo? 

To máme v plánu, no ono už se to vlastně jednou stalo, že Olda byl naštvaný a praštil do dveří, skleněných, 

které se málem rozsypali a my jsme se strašně báli, že se mu něco stane. Oni se nakonec nerozsypali,ale  pak 

jsme je museli vyměnit. No a tak mu máma rozbila nějaké autíčko, že s ním praštila o zem. 

A nějaké další nevýhody? 

No, že je často pryč a, že je u biologického otce a táta s ním musí jezdit nebo máma, takže se zdrží o nějakou 

dobu když máme vlastní program. 

A jak často tam jezdí? 

Myslím, že jednou měsíčně tak  

Na jak dlouho? 

Na jeden den většinou. O prázdninách je to třeba na dva dny ehm. 

Ještě něco tě napadá nějaká další nevýhoda? 

Nevýhody už mě nenapadají. 

A výhody? 

No, že, že třeba můžeme nakoupit víc jídla a stejně to nakonec většinou sním já (smích) třeba u palačinek se 

to docela vyplatí, že než on sní jednu palačinku, tak já mám v sobě třeba 4 i když je nepočítám.(smích)Pro 

jistotu aby se nevztekali. No, a že mám vlastně v případě nouze i někoho náhradního, že nebo třeba, že mám 

někoho na hraní nebo mám někoho, o koho se můžu starat, že mám někoho pod svou nadvládou (smích). 

Když máma je pryč a táta, vlastně oba dva když jsou, máma jde třeba nakoupit a Olda se vzbudí dřív, on 

chodí spát někdy po obědě. Takže tam jsme prostě my dva no a… 

A že jsi jako dospělý, že máš tu zodpovědnost? 
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Že mám tu autoritu nad ním, nebo měl bych jí mít (smích) 

Aspoň se to naučíš vybudovat. Co si myslíš o pěstounské péči? 

Podle mě je to skvělý, že vlastně ty děti, kterých jejich rodiče mají nějaké problémy v životě a takhle, že 

mají, že jsou třeba nemocní nějak, nějakou nemocí, kvůli které se o ty děti nemohou starat, tak že vlastně má 

někdo jiný možnost se o ty děti starat a má možnost naučit je fungovat. 

Takže to jsou výhody a má to nějaké nevýhody PP jako taková? 

No že ty, ehm, ty děti nejsou se svými biologickými rodiči a vlastně, ale je to někdy že jim to odebere soud, 

že se o ně nestarají, že je třeba týrají, no ale já myslím, že třeba i nějaký ty nemocný rodiče právě kvůli těm 

nemocem, kvůli kterým se o ně nemohou starat, mají nějaké psychické bariéry, takže jsou třeba i hodní a že 

by jim nic neudělali, ale že mají právě tu nemoc, kvůli které jím ty děti musí odebrat. 

Má někdo z kamarádů taky takovou rodinu jako ty? 

No právě. 

Já vím, že jsi na začátku zmiňoval nějaké známé. 

No, kamarádi právě, ehm, ten kamarád, kterému, který je o půl roku mladší než já a znám se s ním od 

malička, naše mámy spolu chodily na sbor a jeho máma má kamarádku, která si vzala dítě do adopce, 

myslím, že byla první z nás, že si ho vzala do adopce a potom, před 10 lety si vzali oni do PP 2 děti-kluka a 

holku a oni jsou nepřímo, jsou taky nejsou úplně sourozenci, ale mají společnou maminku. 

Takže můžete porovnávat své zkušenosti. 

(přikyvuje) 

Myslíš, že to tam mají jiné v té rodině než vy? 

Je jich 6. 

A kdyby sis měl vybrat, byl bys raději, kdyby vás bylo taky 6 nebo takhle jak jste? 

Takhle jak jsme, když je nás6 tak to už je podle mě strašně moc, museli bychom mít velké auto což stejně 

chceme.. 

To je pravda. A co třeba kdyby sis měl vybrat, jestli budeš jedináček nebo… 

To spíš ne, mě se nelíbí, jak jsou ti jedináčci strašně rozmazlení a jak mají většinou, ne vždy, že mají 

hromadu věcí, o které by se mohli rozdělit, kdyby si ty rodiče vzali někoho do PP. 

Jasně, takže myslíš si, že PP pomáhá jo? 

Jojo. 

Jakou rodinu bys chtěl mít jednoho dne ty? Přemýšlel jsi o tom? 

No to asi ještě ne. 

Vůbec. A myslíš, že by sis sám vzal dítě do PP po všech těch zkušenostech? 

Asi možná jo. 

A z jakého důvodu třeba? 

No nevím, je mi jich líto, že jsou vlastně v tom DD nebo KO a nikdo se o ně nestará. 

Tak jo, napadá tě ještě něco, co bys mi chtěl říct? 

Už asi ne. 

Tak jo moc děkuji! 
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Příloha 5: Patrik 

Rozhovor s Patrikem 14 let- nevlastní sourozenec František (3) 

Na začátku rozhovoru bych se tě chtěla zeptat, jestli souhlasíš s účastí ve výzkumu a s tím, že se bude 

celý rozhovor nahrávat? 

Ano, souhlasím. 

Dobře, děkuji. Mohl by ses mi představit? Jak se jmenuješ, kolik ti je let a kam chodíš na školu? 

No, jmenuji se Jan Ž., je mi 14 let, chodím do ZŠ XY 

Do jaké chodíš třídy? 

Do 9. 

Jo? Už víš, kam půjdeš na střední? 

Ještě ne, furt se ale, pořád se rozhoduji. 

Mezi čím? 

No, tak já jsem se dostal spíš do oblasti elektrikář a takový ty...co s tím souvisí. A předtím jsem měl vize, že 

budu archivář, účetník, knihař nebo něco v tom stylu. 

Tak to je super, lidí, kteří umí pracovat rukama je čím dál tím méně. Tak to jistě najdeš v budoucnu 

uplatnění, to zní dobře. 

Na to jsem taky myslel. 

To je dobře, to myslíš prakticky, to je fajn. Abych se vrátila zpět, tak se tě zeptám, kolik dětí žije u Vás 

v rodině? 

Já a plus malý bráška František. 

A František je tvůj vlastní sourozenec nebo je to sourozenec v pěstounské péči? 

Je to z pěstounské péče a má 3 roky. 

Jak dlouho u Vás je v rodině? 

Myslím, že dva roky a půl. 

Takže k Vám přišel jako miminko? 

Jo. Co si pamatuji, tak jsme si ho brali a uměl akorát sedět. 

Jo, a tobě bylo kolik let?  

(ticho) 

Když přišel? 12 nebo 11? 

Myslím, že 12. 12. 

A měli jste ještě nějaké jiné dítě u Vás v rodině, než přišel František? 

Ne. 

Takže je to první pěstounský sourozenec, kterého máš? 

Jo první… jo. 

Dobrá, to je dobře to ti bylo 12, to si určitě budeš pamatovat spoustu věcí. Mě by zajímalo, jak ses 

dozvěděl o tom, že teda budeš mít pěstounského sourozence, toho Františka. 

To si asi přesně nevzpomenu. 
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Ne? 

Ale myslím, že to bylo tak, že máma přišla do pokoje a zeptala se mě, jak by se mi líbilo, kdybych měl 

brášku nebo sestřičku. Asi tak. 

A co ty jsi na to řekl? 

Jakože bylo by to fajn, nezlobil bych se, bral bych to. 

Dobře… A vysvětlovali ti to nějak, že to bude sourozenec, který se mamince nenarodí, ale který k Vám 

přijde už třeba starší trochu? 

Jo vysvětlovali. 

Jo?  A jak ti to vysvětlovali? 

No.. .tak to už asi ne (zamyšlení) 

A vzpomínáš se na nějaké pocity? Jak jsi to vnímal? Že je to vlastně trochu jiné než obvykle, když se 

narodí sourozenec do rodiny. 

(zamyšlení) Já jsem to ani moc nevnímal, mě to bylo… bral jsem to jako skutečnost, takový není to radost 

není to smutek, je to prostě, je tak "oukej". 

Jo? Takže jsi s tím byl srozuměný. Myslíš, že pro rodiče byl tvůj názor důležitý? Že jsi řekl, že ti to 

nevadí? 

Myslím, že i jo. 

Jak jste se připravovali na příchod Františka? 

No… máma s tátou ho párkrát navštěvovali v Olomouci na Ostrůvku. Já jsem tam byl…. 

A to je kde? Kojenecký ústav?  

Kojenecký ústav, ano. Já jsem tam byl za ním jednou, tam jsem teda, jakože změnil poprvé názor, nebo né 

změnil názor to bylo takový to, že jsem o něj přestal mít zájem, protože on uměl maximálně sedět, nic moc 

nedělal, já jsem představoval, nebo tenkrát jsem si ho představoval tak 5 letého co už něco umí a on vlasně 

nic moc neuměl. 

Takže co se v tobě zlomilo teda, co jsi najednou cítil. 

Nooo, začal být mi trošičku víc ukradenej, když to tak řeknu. 

Ehm...a změnilo se to teď? 

Jo změnilo. Občas… 

A... Povídej. 

Teď si s ním třeba víc hraju, hlídám ho, chodím s ním na procházky. Dříve jsme spolu točili videa. 

Jo? Jaká videa? 

Jaký videa? Třeba jak šel na vycházku s kamarádem, tak jsem potom udělal obrázky, sestříhal, udělal efekty 

a on se na to dneska kouká. 

Tak to je hezký. To máte pěkné vzpomínky. 

A těch videí mám asi 7. 

Jo? A pořád děláte ta videa? 

Ne, už ne, mě došly náměty. 

Tak třeba ještě nějaké přijdou, je spousta času, situace se bude proměňovat s postupem času, jak bude 

růst. Vzpomeneš si na tu situaci, kdy se to u tebe změnilo, že, jsi nejdřív říkal, že ti to bylo jedno, že 

přijde, potom jsi o něj ztratil zájem, když nic neumí a teď jsi říkal, že už jsi rád. Tak vzpomeneš si, v 

jaké situaci se to změnilo? 
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Když začal projevovat takové to, když se něco naučil. Teď nevím, jestli to bylo při tom, že se naučil chodit 

po 4 nebo po 2, ale nevím v tu chvíli, co to bylo, prostě jsem věděl, že něco dokáže a přišel za mnou a řekl, 

myslím… On mi říká místo Patriku Paťo, to jsem zjistil až tenkrát poprvé. 

Máš takovou pěknou přezdívku. (úsměv) 

Ano, říká mi Paťo.(úsměv). Řekl Paťo, pojď si hrát nebo něco v tom zažvatlal. 

Takže v tomhle okamžiku si myslíš, že se to zlomilo a že jsi byl rád, že ho máte doma? 

ehm.(úsměv) 

Ty jsi ještě mluvil o tom, že ho rodiče jezdili navštěvovat do toho kojeňáku, a že tys tam taky byl, 

jenom jednou teda, jaké další přípravy ještě probíhaly? 

No...my jsme si o tom popovídali, jednou jsem tam teda byl a to bylo asi tak všechno. A poprvé jsem ho 

viděl, když jsem přijel ze školy autobusem na zastávku, chtěl jsem jít jako vždycky normálně domů a naproti 

a protější straně ulice stála máma s tátou a s kočárkem a jak bych to řekl, prostě se usmívali, takový hodně 

šťastný. 

A jak ses ty cítil v tu chvíli? Jaké to pro tebe bylo? 

Mno….(přemýšlí)… Takový jo, těšil jsem se, říkal jsem si že to bude fajn, dá se to,ale furt jsem měl ten pocit 

je mi to trošičku jedno. 

Takže jak sis třeba představoval to vaše první setkání? 

Noo, že přijdu domů, uvidím ho tak, když jsem zjistil, že je půlroční tak jsme si myslel že ho uvidím spát v 

postýlce, nebo jak si hraje s hračkou, já nevím tak něco. 

A splnilo to tvá očekávání? Potom když na tebe rodiče čekali? 

Jo docela i jo. 

Takže to seznámení za tebe dopadlo v pořádku? 

Jo určitě jo.(úsměv) 

Považuješ to za dobrou přípravu, to co jste podstoupili, než jste si Františka přivedli domu? 

ticho 

To, že ho rodiče navštěvovali, tys ho viděl jen jednou, nebo ocenil bys nějakou jinou přípravu? 

No, jednou nebo dvakrát, já si nevzpomenu přesně. 

A myslíš si, že to je dobrá příprava? 

Myslím si, že docela i stačí. 

Takže bys nic neměnil nebo nepřidal? 

Vím, že přijde, povídali jsme si o tom. 

A co třeba doma? Probíhaly nějaké změny tam? V rámci těch příprav na příchod Františka? 

No… asi půl rok než přišel se rekonstruovala spodní část domu a vytvořil se tam pokojík, ložnice, chodba, 

takže dostal svůj vlastní pokoj, dostal tam mojí patrovou postel a já jsem byl přestěhovaný z menšího pokoje 

do asi tak 3x většího na patro. 

Jo takhle, takže jsi mu dal svou postel a za to jsi dostal větší pokoj, tak co bylo to fér? 

Jooo (smích)On má taky velký pokoj, přímo podemnou. 

Ahá já myslela, že se nastěhoval do tvého starého pokojíčku víš. ( úsměv) 

Né, my bydlíme sami v patře, máma s tátou jsou v ložnici to je hnedka vedle jeho pokoje a on je vlastně 

hnedka podemnou 
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Takže máte každý svůj pokojík to je fajn. Mě by třeba zajímalo, co se pro tebe ještě změnilo, když 

přišel František. 

Musel jsem ho občas, jakože pohlídat, zkoušet si s ním hrát, tenkrát to byla ještě taková nechuť, protože uměl 

jen sedět, ležet, sem tam se poblil, takže tenkrát jsem to vůbec neznal… 

Jasně, tak to ti bylo nepříjemný? 

Já jsem byl totiž zvyklý na to, že jsem jedináček, jakože oni jakože o nikoho jsem se, jakože moc nestaral. 

Bratránek a sestřenka tenkrát ještě nebyli, takže nezvyk starat se o malý dítě, ale s postupem času, tím, že 

jsem byl k tomu trošičku jakože " hele Patriku pohlídej ho na chvilku " tak jsem se to, jakože naučil. 

To jsi šikovný, já jsem taky ze všech nejstarší u nás v rodině. Takže to znám, ten pocit, že něco neznám 

a neumím, ale ono se to čase změní a zlepší. Co by mě ještě zajímalo...? Jaké byly ty první měsíce, co 

jste si přivezli Františka? Říkal jsi, že byl maličký, tak jaké to bylo? 

No…(přemýšlí) 

ty první měsíce, zvykání si na sebe? 

To zvykání, pro mě to byl jako normální obyčejný život, ráno jsem vstal, udělal si 2 hodiny, co potřebuji, šel 

do školy vrátil se dělal co potřebuji, šel ven nebo byl doma, hrál si s ním, spíš zkoušel si s ním hrát. Byl jsem 

na zahradě, pomáhal v rodině, nic moc se nezměnilo, až teda čím víc roste tím děla větší aktivitu a prostě si 

ho člověk musí všímat. 

Vyžadoval od tebe tedy větší a větší pozornost, i od celé rodiny. A co ty na to? Nevadí ti to? Raději bys 

dělal své věci? Nebo jak to máš? 

No jako nevadí mi to, jen mi vadí, když si uklízím v pokoji, teď tam přijde dítě a do 5 minut to můžu uklízet 

znova. 

No jasně. 

Ale né že bych se nad tím přímo rozčiloval, aspoň se procvičím v uklízení.(vážně)Mě to uklízení docela i 

baví. 

Fakt? (smích) Tak to se máš. 

Od té doby co přišel tak už jo.(úsměv) 

Tak to je dobrý, mě to pořád nebaví (smích) asi bych taky potřebovala dalšího mladšího sourozence, 

abych se procvičila jako ty.  A co třeba volný čas, jak ho trávíš? 

V létě venku, nebo jedeme do aqvaparku, nebo na in-line brusle, na kole, na tom jsem teď v poslední době 

hodně jezdil delší trasy. 

A máš nějaké koníčky? 

Hraju na klarinet, chodím na kroužek sebeobrany, to jsem začal tento školní rok. 

A baví tě to? 

Ano baví, je to super. 

To je dobře, umět se bránit je důležité.  

Ještě chodím plavat a jezdíme k babičce, ale to není vlastně koníček (smích), občas jsem i na počítači 

chvilku. 

A trávíš svůj volný čas s rodiči? 

Jo, občas si večer sedneme, i když teď už tolik ne v posední době, a zahrajeme si nějakou deskovou hru, i 

když poslední půl rok už vlastně moc ne. 

Jakto? 

Já ani nevím… 
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Já jsem myslela, jestli se to třeba změnilo nějak v průběhu té doby, co přišel František, jestli třeba toho 

volného času spolu trávíte více jako rodina nebo naopak méně. 

Já s ním trávím volný čas tak, že on přijde, řekne Paťo pojď si hrát, už srozumitelně.  

Na co si hrajete? 

Na co, no spíš s čím. 

Tak s čím? 

Já mu pustím rádio a hrajeme si, já nevím, posíláme auta on má oblibu stavět kostičky a z nich hrady, 

nedávno objevil v mé skříni starou krabici, o které jsem ani nevěděl, s vojáčkama tak si s nima teďka hraje. 

Takže se vracíš také zpět do minulosti. 

Jojo (smích) 

A s těmi rodiči trávíš volný čas méně nebo více od té doby co máte Františka? 

Asi méně? 

A jak na to koukáš? Jaký na to máš názor? 

Mám více času na učení. Na osobní klid. 

Tak jestli ti to vyhovuje tak to je jedině dobře.  

Máte něco společného s Františkem, vím, že je hodně malý, ale vidíš tam něco, co má rád stejně jako 

ty? 

No...co by měl rád, zbožňuje taky rádio. 

A co posloucháte? 

On se naučil nové slovo krokodýl, tak pořád pouštím krokodýla. 

Takže dětské písničky? 

Jojo. 

A jaký je František. 

Pohodovej, vysmátej, řekl bych, že neúnavnej a uslintanej, on neumí polykat sliny on to vypuzuje, to je jako 

jediné mínus, že asi neumí polykat nebo co. 

A vy nevíte proč? Myslela jsem, jestli nemá třeba nějaké zdravotní potíže? 

Né to ne . 

Prostě jen hodně slintá. 

jojo (úsměv) On už s tím pomalu přestává. 

Jinak asi se tě nebudu ptát na ostatní otázky, jestli se spolu hádáte, když je mezi vámi takový věkový 

rozdíl. 

No, ale my se hádáme. 

Hádáte jo? Proč? 

Třeba on ví, že mám ve skříni nějaké bonbony, které dostává za odměnu, já mu řeknu, že ne a on se začne 

vztekat, Já mu říkám "Františku dobrý" nebo "až něco uděláš tak dostaneš", jako bonbon, nebo "zítra dneska 

už jsi měl dost". A on se začne vztekat, začne lítat po baráku. Začne já nevím házet s plyšákama, něco co on 

ví, že nerozbije a s tím je uvztekanej. Tak ho vezmu a nesu ho dolů tam ho uklidním a dám ho mámě. Nebo 

ty primitivní hádky co má snad každej, řešíme to v klidu, ještě ani jednou jsem ho nezbil (smích). Řešíme to 

pohodově. 
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To je dobře, jinak si to dokážeš vyřešit sám, tím, že se mu snažíš vysvětlovat co a jak, že do toho 

nemusí rodiče vstupovat, nebo jo? 

Já si myslím, že jo, maximálně na konci ho odevzdám. 

Co by mě ještě napadlo, nastala třeba někdy situace, kdy by, jak to říct správně. Nevím, zda tvé okolí 

ví, že František je tedy z kojeneckého ústavu? Ví to někdo? 

Nejsem si jistý, ale myslím, že to ví moje třída, nevím, jestli všichni, ale kamarádi to myslím vědí, kamarád 

ve vesnici to ví určitě. Myslím, že to ví určitě rodina. Netuším, možná to ví ještě někdo ve vesnici. Nějaká 

mamky nebo táty ...kamarádi. 

A dostal ses někdy do nějaké nepříjemné situace, že někdo z těch kamarádů by se nějak smál nebo o 

tom říkal něco ošklivého? 

No myslím, že všichni to berou, že jim to je jedno. Je to stejné jako kdybych se já měl zajímat o jejich bratry, 

sestry..taky se jakože... 

Přece jen je to trochu jiné a děti můžou být zlé, proto se jen ptám, jestli ses s někým takovým setkal 

nebo ne. A když ne tak je to jedině dobře. Ještě by mě zajímalo, co pro tebe znamená tvoje rodina? 

Hodně, nevím, co bych měl říct. 

Jestli nevíš tak to necháme být, vůbec nevadí. Jaký si myslíš, že jsou výhody a nevýhody mít 

sourozence v pěstounské péči? Začněme těmi výhodami. 

Jééé tak nad tím jsem ještě nepřemýšlel. 

No.. 

Jaký jsou výhody.. 

Tak zkus, jestli tě něco napadne takhle spontánně. Můžeš si popřemýšlet nespěchám na tebe. 

No naučil jsem se pravidelně každých 15 min denně uklízet pokoj (smích), no naučil jsem se hlídat děti, no 

ehm...mě už nic moc nenapadá… 

Jestli tě nic nenapadá tak se vrhneme na nevýhody, jestli nějaké jsou. 

Nevýhody… já tam vidím maximálně to, že slintá, ale to už přestává, takže nic moc. 

Takže to je za tebe vše? 

Ano. 

A co si myslíš o pěstounské péči jako takové? O tom systému? 

Podle mě takové dobré pro ty co nemohou mít děti. 

Ještě něco tě napadne? Třeba ze strany toho dítěte? Proč je to dobré pro ty děti? 

Myslím, že je lepší být někde v rodině než někde v nějakém dětském domově. 

Ještě něco? 

Že poznají jaké to je, když je někdo má rád. 

To určitě. 

Asi tak, já netuším. 

V pohodě, co nevýhody? Té pěstounské péče jako takové, to už se netýká úplně vaší rodiny jen tak 

obecně, když se nad PP zamyslíš. 

Že třeba některé děti nepoznají své pravé rodiče, třeba nikdy neříkám, že vždycky. (přemýšlí) že třeba když 

má bráchu a sestru, že se s nima nedostane do stejné rodiny a budou odděleně prostě.  

Napadá tě ještě něco? 
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Už asi ne. 

Někdo z tvých kamarádů má taky takovou zkušenost jako ty, že by měl sourozence v PP? 

No z kamarádů, vím, že jedna holka z tábora, blízko babičky bydlí, to je asi jediné o čem bych věděl jinak asi 

nikdo. 

A s tou se kamarádíš nějak víc? Že byste si povídali o vašich zkušenostech? 

No..to my si jakože asi moc nepovídáme a já jí maximálně vidím na táboře, na jarních, podzimních 

prázdninách a to je tak asi všechno, mimo tábor né. A nějak nepotřebuji o tomhle mluvit s cizími… 

Dobrý tak já myslela, jestli někoho znáš, jestli spolu sdílíte nějaké zážitky nebo tak. Ale jestli ne tak 

nevadí. Kdybys měl zpětně zhodnotit tu vaší rodinou situaci už i s Františkem, chtěl bys být pořád 

raději jedináček nebo jsi rád, že nejsi jedináček a že máš Františka? 

Jakože dalo mi to zkušenosti, ale být jedináček to taky nebylo k zahození. Ale až vyroste tak mi bude třeba s 

něčím pomáhat to taky nebude špatný, to bych taky bral. 

Takže jsou teda výhody, že ho máš? Že ti bude pomáhat? 

Ano, zopáknu si dětství ve zkratce a (přemýšlí) 

Jestli nevíš, nevadí. 

Já vím asi toho moc nevím… 

Ne kdepak mluvil jsi moc hezky celou dobu. Řekl jsi mi spoustu zajímavých věcí, za které jsem moc 

ráda. A co je třeba lepší na tom být jedináček, ty to můžeš docela dobře zrekapitulovat, když jsi byl do 

12 jedináček. 

Mám vše pro sebe, nic moc mě doma neotravuje a (přemýšlí) 

Jestli nevíš tak můžeme zase dál. 

Nevím (úsměv) 

Tak jdeme dál. Přemýšlel jsi třeba nad tím, jakou rodinu bys chtěl jednoho dne mít ty sám? 

No pokud to půjde, tak vlastní, jakože biologickou.  

A chtěl by sis třeba také vzít nějaké děti do PP? 

Jen kdyby to nešlo biologicky. Jakože… 

Rozumím, jen kdyby nešlo, že bys měl své vlastní děti. A proč třeba? Upřednostňuješ tu biologickou 

rodinu. 

No protože budou prostě, já nevím jak to vysvětlit, že budou prostě moje no a nevím to se asi nedá popsat. 

Zkus to jen, tak jak to cítíš, co tě napadne. Já si nebudu myslet nic špatného. 

Budu ho znát od malička, budu, jakože mít to vědomí, že jsem jeho taťka. 

Ty to něj takhle vnímáš ve vztahu k Františkovi? 

Tady právě že ne, ale z pohledu kdybych byl, jakože taťka tak bych to asi vnímal. 

Dobře. 

Samozřejmě, že kdyby to nešlo biologicky tak by mi nevadilo mít nějakýho pěstounskýho nebo v adopci. 

Takže bys těm dětem pomohl. 

Jo to jo, v tom případě by mi to problém nedělalo. 

A napadne tě třeba ještě něco, co bys mi chtěl říct? Co ti přijde zajímavý na tom, že máte Františka, 

nebo cokoli co tě napadne. Třeba nějaká příhoda, která stoji za zmínku? 

(přemýšlí) Jediné co mě tak napadá, asi nic. (úsměv) 
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Tak já ti moc děkuji, že jsi mi povyprávěl a podělil se o své zkušenosti. 

Ještě mě napadla jedna věc ohledně toho Františka, že kdybyste chtěla tak bych Vám mohl poslat nějaké to 

video, kdyby vás to zajímalo. 

Určitě, když to rodiče dovolí. 

Příloha 6: Anežka 

Rozhovor s Anežkou 16 let- biologický sourozenec Jan (13), nevlastní sourozenec Lucie 

(3) 

Na začátek bych se chtěla zeptat, jestli souhlasíš s účastí ve výzkumu a s tím, že se celý rozhovor bude 

nahrávat? 

Souhlasím se vším. 

Mohla by ses mi představit? Kolik ti je let? 

Já se jmenuji Anežka D a je mi 16 let.(smích-nevěděla co dál dodat) 

Kam chodíš na školu? 

Teď na gymnázium v XY. 

Kolik dětí žije ve vaší rodině? 

Teď aktuálně 3. 

Tři děti, dobře. Kdo jsou ty 3 děti? 

No jedno jsem já a pak mám mladšího bráchu a pak máme ještě mladší ségru, kterou máme v pěstounské 

péči. 

Kolik je sestře let? 

Jsou jí 3 roky v lednu jí budou 4. 

Kolik ti bylo let, když přišla do rodiny? 

Ehm (počítání) 16- skoro 4 no (smích)… asi 12- 13 let 

A kolik bylo jí? Asi přišla jako miminko? 

Ano jako miminko, byla u nás od narození 

Jaká je tvá sestra? 

No, zatím je super. Je hodná, veselá jako my.(smích) 

To je perfektní! A co dětské pokojíčky? Máte každý svůj vlastní pokoj nebo ho sdílíte? 

No já mám svůj vlastní pokoj, brácha má taky s tím, že tam Lucinka kolikrát spí s ním na své posteli a občas 

spí s mamkou a taťkou. 

Takže si ještě může vybírat, když je takhle malá jo?(smích) 

No jo… 

Zajímalo by mě, jak ses dozvěděla o tom, že budete mít nějakého pěstounského sourozence. 

No, mamka jednou tahle přišla, to bylo ještě předtím, než jsme měli ty jiné děti. Tak přišla, jako jestli ještě 

nechceme mít ještě nějaké děti a vzít si je prostě jen tak, tak jsme souhlasili. 

Jo? Takže to byl spontánní nápad? 

Ano (smích) 
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Vzpomínáš si na nějaké svoje první pocity? Jak ses cítila? 

No… 

Jestli ti to přišlo hned super nebo jestli se tvé pocity proměňovaly? 

Tak nejdřív to bylo určitě, jakože super, fajn, krásný- jó máme další dítě prostě! A pak to bylo takový 

normální, než se začaly projevovat nějak tak jako špatně.(úsměv) 

Jak se projevovaly? Co tě třeba zarazilo? 

Ale tak potom když třeba, tak ta Zita co jsme měli, byla jako první, tak ta hrozně moc brečela-pořád, a to 

bylo už jako takový otravný no a pak když byla větší a začala chodit do školy tak už s ní byly i problémy, ale 

tak to už bylo takový to: hm… máme Zitu…"skvělý", ach jo (ironie zakončená smíchem) 

Měnil se tedy tvůj názor v průběhu toho času co se děly tyto věci nebo si byla pořád ráda, že je vás 

hodně dětí? 

Tak asi jsem byla pořád ráda. Protože můžeme pomáhat a tak. 

A rodiče se tě ptali na tvůj názor, než jste si sem někoho přivedli? 

Jo to se ptali, jestli nám nebude vadit, že se budeme muset o všechno dělit a i jako o mamku s taťkou, že 

prostě už to nebudou jenom naši rodiče, jestli nám to bude vadit tak jsme říkali, jakože ne, že to bude 

super.(smích) 

Takže si myslíš, že pro ně byl Váš názor v rozhodování důležitý? 

Jo určitě jo 

Připravovali jste se na příchod pěstounského dítěte? 

no to už bylo hodně dávno.(smích) 

Vzpomeneš si na něco? 

Nejdřív jsme se se Zitou vlastně jako vídali, tak jako že návštěvy nejdřív jako u ní nebo někde venku na 

Kladně. Pak jezdila ona k nám 

A kde byla Zita? Kam jste za ní jezdili? 

Ona bydlela v XY se svojí babičkou a i teda s rodiči, ale ty se o ní nestarali. Starala se o ni ta babička. A do 

toho baráku jsme snad jako nikdy nešli. Jakože jsme s ní šli vždy někam ven do parku nebo tak. 

Kromě těch návštěv probíhalo ještě něco speciálního v rámci příprav? 

Asi nějak ne. 

A považuješ to za dobrou přípravu nebo je něco co bys třeba změnila? 

Podle mě to stačilo, pro nás určitě. Mamka s taťkou prošli psychotesty, aby mohli dělat pěstounství a tak. 

Nevím, co bychom mohli dělat víc. 

A co doma? Co se měnilo? Měla jsi tu bratra, žili jste tu jako rodina ve čtyřech a teď mělo přijít to 

nové dítě. Měnilo se něco tady u Vás doma? 

Nějak ani ne. 

Nějaké přípravy? 

Připravili jsme jí postel a nějaké věci na oblečení a tak. 

Pomáhala jsi s těmi přípravami? 

Asi jo?(zaváhání- smích) Ne že bych si to pamatovala, ale asi jo. Třeba nějaký hračky nebo tak jsme si 

rozdělili. 

Co se pro tebe změnilo s příchodem pěstounských dětí k Vám do rodiny? 
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Já bych řekla, že žiju tak nějak pořád stejně. 

A v té době příchodu, nevzpomínáš si, jestli se něco změnilo? Třeba trávení volného času s 

rodiči?domácí práce? 

Tak u nás v rodině je to tak, že mamka s taťkou si udělali děti, takže se o ně musejí starat a prostě ty domácí 

práce jsou většinou na mamku, že nás jako nezaměstnávají tolik, ne že bychom vůbec nepomáhali to ne to 

pomáháme, ale není to, jakože ty máš rozdělený tyhle práci ty zase tamty a pokud to nesplníte tak se např. 

nemůžete dívat na televizi . Ale tak jako pomáhali jsme tak jako normálně. 

A co se týká toho času s rodiči tak jako mamka se hodně věnovala té Zitě ta neuměla skoro nic tak jsme to 

tak jako respektovali, že to prostě potřebuje víc než my. 

Dokážeš si vzpomenou, můžeš to vztáhnout na nějaké  jiné dítě, které přišlo později, pokud si to budeš 

lépe pamatovat, jak sis představovala příchod nového dítěte? 

To bylo takový jako skoro stejný všechno jako stereotyp, jde k nám další dítě tak fajn. 

Já jsem to myslela tak jako třeba, jsi nejstarší máš mladšího bráchu tak když se narodil tak třeba ses 

na něj těšila, že budeš mít doma miminko nebo jestli to bylo podle tvých představ nebo jestli byla 

realita jiná? 

Jako asi jo. Asi to bylo, jako takový fajn máme další dítě, super. 

Vzpomínáš si na vaše první seznámení se Zitou? 

To si asi nepamatuji to úplně první. Pamatuji si, když jsme jí k nám vezli na trvalo tak to hrozně řvala celou 

cestu. My jsme jí měli v autě a ona byla úplně nalepená na skle za tou babičkou koukala a strašně ječela. To 

bylo hrozný.(vypráví s úsměvem) 

Takže se jí nechtělo od babičky. 

No, oni jí byly jenom 3 roky. Tak to bylo první takový těžký, ale zvládli jsme to. 

Jak to probíhalo, když jste ji přivedli domu? 

Uklidnili jsme jí, jsme jí tady se vším seznámili, se zvířátkama, to jsme měli ještě víc psů a koček. Zvykla si 

no. 

Jaký byly první měsíce s ní? Vzpomeneš si na něco zajímavého, nebo i nezajímavého? (smích) 

Museli jsme jí naučit strašně moc věcí, ona neuměla ani pořádně moc chodit, protože ta babička se o ní  bála, 

že jí uteče tak jí vozila v kočáru a ještě měla pleny pořád a neuměla mluvit, uměla asi 4 slova jednoslabičný a 

to bylo všechno. Ona všechno co se učila tak jakoby když zjistila, že je náročný se to učit tak u toho začala 

řvát. Když jsme jí učili chodit tak s ní mamka chodila na procházky jenom kousek prostě a jen co vylezli z 

vrat tak Zita začala řvát a přestala, až když se zase zalezly za vrata. Prostě celou cestu řvala a to teda bylo na 

mamce my jsme s ní ven  díky bohu nechodili(smích)! Nejdřív lidi koukali z okna  jakože jestli někde 

někoho nevraždíme, ale když pak zjistili, že jde dítě a řve a proč… 

Té babičce taky takhle plakala? 

Asi ne, ona babička jí vždycky dovolovala to, co chtěla takže jí vozila v tom kočáru a když se jí něco nelíbilo 

tak jí prostě dala nějakou sladkost a tím se uklidnila. 

Ten váš vztah se od začátku musel nějakým způsobem budovat, to ti bylo 12? 

Ne to ne v té době my bylo méně, co k nám šla Lucinka tak to mi bylo těch 12 a předtím k nám přišla Zita a 

to bylo o hodně dřív, to už jsme..no ... to mi bylo asi 6 nebo tak nějak. 

Já si říkám, jak jsi to vnímala? Přišlo dítě ty ses těšila, že budeš mít dalšího sourozence a pak ona 

pořád plakala. Jaký byl ten Váš sourozenecký vztah? 

No já jsem si říkala, že to bude super, že budu mít sestru ne jen bratra a snažila jsem se je to super mám ségru 

a..., že budeme dělat holčičí věci a tak, ale potom postupem času když se pořád nezlepšovala tak jsme tu 
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naději začala ztrácet a pak když jsem už byla větší, Zita už chodila do školy, tak už to bylo takový hm Zita no 

tak asi ségry nebudem.(ironie) Třeba bude jiná ségra.(smích) 

Takže jsi nepřestala doufat v dobré zítřky. 

Přesně tak, v půlce té doby co jsme jí měli tak jsme si řekla, že tak to nebude mít cenu, že to nemá 

budoucnost. 

Takže i s postupem času to bylo stále stejné? 

Ano  

A jak se na to díváš dnes? Kdybys to měla zhodnotit? 

Dneska jsem ráda, že už Zitu nemáme. Už nám nedělá takové problémy. Potom to už šlo hodně do vážných 

věcí, že nejen to že kradla, ale obvinila taťku, že jí mlátil, to už bylo fakt vážný, to jsme si ji nemohli nechat. 

To je jasný to dává rozum. A teď s tou Lucinkou? Jaké bylo, když jste si přivezli jí? 

Ona byla miminko a byla hodně nemocná.  Na to jsme přišli asi tak po 14 dnech co u nás byla, byla 

nedonošená, dali nám jí předčasně, takže na tu nemoc nepřišli v nemocnici a projevilo se to až u nás. Pak s ní 

jela mamka do  XY nemocnice, ale tam nevěděli co s ní je. Pak se tam Lucince zastavilo srdce na CT, 

mamka jí tam resuscitovala, protože ta sestra byla nějaká super neschopná, jen vyšilovala. 

To jsou příběhy.. 

(smích)Potom se rozhodli, že v XY na to nemají tak jí převezla do Motola, jela s mamkou v sanitce, dovezli 

je tam za 12 minut, do Motola z XY- hezký. Jeli v té sanitce bez doktora to nevím proč..jeli na maják rychle. 

V Motole přišli na to, že je to herpetická encefalitida, že ji Lucinka chytla od mamky, od svojí mamky, při 

porodu, jako ten virus, a dostalo se jí to do nervové soustavy. Léčili jí tam 3 týdny, mamka za ní jezdila 

každý den- 2x-3x pořád tam s ní byla no a Lucinka se z toho nějak vyhrabala. Neuroložka na XY říkala, že to 

nemá cenu a že jí máme dát do děcáku atd.., že jen zabírá místo pro další děti. No, ale ona se z toho dostala. 

To není úplně pozitivní přístup vůči takovým dětem… 

Z té druhé strany ne, my jsme to prostě nevzdávali, protože se fakt lepšila a byla v pohodě. Nám říkali, že 

třeba nemusí vůbec vidět, slyšet, mluvit nebo chodit, ale teď je úplně v pohodě, má jen slabší pravou stranu, 

protože ten vir jí nakazil celou levou půlku mozku, kterou jí skoro sežral (úšklebek-smích) a ona se z toho 

takhle hezky dostala. Prostě bude levák no, trochu šmajdá na pravou nohu a mluví úplně v pohodě nebo 

mluví méně než by měla, ale to má z prásků které bere. Hrozí jí totiž i epilepsie tak má proti tomu prášky 

preventivně, aby se nic nestalo. 

Takže tvé očekávání, přijde nové miminko " hurá" tak potom co? 

Bylo to takový "veselý"(smích) 

Co jsi cítila? Trochu zklamání…? 

To ne spíš… 

strach? 

Spíš jestli s náma bude nebo nebude. Ale zvládla to! 

Co ten váš vztah s Lucinkou? Je lepší než se Zitou? Kdybys měla porovnat. 

o 100% o 200% o 1000% je to skvělý dítě. 

Máte mezi sebou i docela velký věkový rozdíl… 

 No to jo, ale je to tím, že jsme jí měli úplně od miminka a nikdo jí předtím, když to tak řeknu, nezkazil. 

Takže Zita ta byla ze své rodiny deprivovaná a to se nedá změnit ta byla prostě v háji, už se s tím nedalo nic 

dělat. Kdežto tu Lucinku vychováváme od malička my. Nemá moc rozdílný geny, nebo od té Zity prostě se 

neliší v tom, že obě ty jejich matky byly feťačky a alkoholičky během těhotenství, takže jakože prostě 

pokažený byly obě dvě stejně, ale Lucinku máme od malička my a má rodinu jakou by měla mít. 
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Takže vidíš rozdíly ve výchově? 

Určitě 

Možná už jsem se ptala, ale co považuješ za největší změnu s příchodem všech těch dětí do rodiny? 

No, ono přišlo nějaké dítě, tak jsme se o něj postarali, rozdělili jsme se o nějaké věci, o rodiče a... 

Právě na ty rodiče myslím, jestli s nimi trávíte volný čas? Máte to nějak nastavené? 

Já si myslím, že s rodiči trávím víc času než ostatní děti, protože taťka má vlastně jen 2denní nebo 2 noční a 

pak 5 dní volno a mamka učí tady doma tak se vidíme pořád. To my se okrádáme o ten čas školou a 

kroužkama, že se s nima nevidíme, je to z naší strany. Myslím, že je to lepší, než kdyby rodiče chodili každý 

den do práce od rána do večera kromě víkendů. 

Takže kdyby jsi měla porovnat tu situaci předtím když jste byli sami a dnes? 

Je to skoro stejný. 

Jak trávíš volný čas? 

Chodím na akvabely a pak jsme hodně na telefonu což mě mrzí,ale (smích) 

To je dnešní doba...je to asi normální- bohužel normální.. 

Trávíš volný čas i se sourozenci? 

Jo, jakože když musím (SMÍCH) Jo, děláme hlouposti, hrajeme si a tak. S Honzou teda ne ten je pořád na 

počítači, ale s Lucinkou jo. S Honzou když jsme, on jak je v pubertě, tak se většinou pereme. 

Perete? 

Jo to jsou hrozny fighty.(smích) 

Kdo vyhrává? 

Zatím ještě já.(smích) 

Jak trávíte volný čas s Lucinou? 

Přiměřeně k jejímu věku. Hrajeme pexeso, to zvládá hezky, je hodně chytrá na takové věci, nebo broučka 

nebo letadlo nebo jak se tomu říká. 

To neznám. 

No já si lehnu na záda a zvednu jí na nohách do vzduchu. Pak jí různě zvedám a vyhazuji. Houpu jí na 

houpačce nebo jsme spolu na trampolíně, když je léto.  

Takže na společné kamarády se tě ptát nebudu to máte každý své. 

(smích) 

 Hlídáš třeba Lucinku, když je potřeba? 

Když je taťka v práci nebo na tenise a mamka učí tak je to vždy "Anežko pojď hlídat Lucinku" tak joo už jdu 

jasný, hrajeme si. 

Máte spolu něco společného? Něco co máte rády stejně? 

Je to těžký (mimo záznam jsem se dozvěděla, že jí bere na akvabely, Lucinka se chodí koukat) 

Koukáme spolu na pohádky to mám ráda. 

A co společné zájmy, třeba se Zitou? 

Se Zitou v podstatě skoro vůbec nic. Ona ani nic dělat nechtěla. Třeba ráda vyráběla, ale vzhledem k tomu, 

že dělala 4hodiny úkoly do školy tak na to nebyl moc čas. 

4 hodiny? 
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No u každého příkladu řvala a nebyla schopná nic spočítat ani primitivní příklady  2.,3.,4.třída, prostě pořád 

řvala. 

A co nějaký konflikt? Hádaly jste se někdy? 

Já se Zitou ani tolik ne, ale Honza když s ní byl v jednom pokoji a nejvíc rodiče. Oni na ní nekřičeli, ale když 

měla dělat ty úkoly tak si je musela udělat, protože to byla prostě povinnost do školy. Ona nechtěla tak na ní 

zařvali něčím jí pohrozili nebo tak. 

Takže vy dvě jste se nehádaly. 

Ani ne. 

A když se hádala s Honzou tak víš kvůli čemu? 

Kvůli hračkám obvinila Honzu, že jí něco vzal a tak. 

Jak konflikt probíhal? Jak ses na to koukala, když jsi toho byla svědkem? 

Zita na něj začala ječet a pak začala zase se svým hysterákem,pak se vyřvala a byla zase v pohodě.  

Jak ten konflikt tedy skončil? 

Honza jí tu hračku vrátil nebo se ukázalo, že jí nic nevzal. Našla to někde schovaný, zašantročený… 

Kdo ty konflikty řeší? Vměšovala ses do toho někdy, pomáhala jsi někomu? 

Spíš ne. 

Svěřovali jste se navzájem? 

Ne 

Co bych se tě ještě zeptala… Chodily jste někdy na společnou školu? 

Jo to jsme chodily, asi 4 roky. 

Když byl nějaký konflikt, třeba ve škole?  Já tedy nevím, jak to bylo, ale situace např. když se jí někdo 

posmíval? 

On se jí nikdo nějak neposmíval, ona byla jako taková zase společenská docela. Ale jednou jsem stála u 

bufetu a přišel za mnou kluk od Honzy ze třídy( Honza byl o rok výš než Zita) a ptal se mě jestli je Zita 

homosexuál a já cože? Proč? A on "se tam svléká ve třídě". A já "To si děláš srandu ne?! "Proste? Ale nešla 

jsem tam.(smích) 

Ne? 

Ne (smích) 

To mě právě zajímalo, třeba když měla nějaký takový konflikt, jestli jsi běžela zasáhnout? 

Ne ne 

Raději jsi to nechala být. 

Oni tam měli dozor učitelky tak ty jí srovnaly a bylo to dobrý. 

To mě zajímá, když je tam víc lidí třeba i v té škole tak jestli máš potřebu jí nějakým způsobem 

obhájit, zachránit, nebo jestli to necháš na těch učitelkách, že ty tam jsou od toho, aby takové věci 

řešily. 

Ne. Tak jako zachránit jí z toho, že se tam prostě sama svléká, prostě proč jako..ne. Na to už byla i docela 

velká aby věděla, že se ve třídě nemá jen tak svlékat, je to její problém. 

Co pro tebe znamená rodina? To už je na závěr 

Rodina je okruh lidí, kteří si navzájem věří a pomáhají si, říkají si důležité věci svěřují se a mají se rádi. 

Co vidíš jako výhody a nevýhody mít sourozence v pěstounské péči? 
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Výhody jsou určitě to, že se od nich určitě něco naučím a naučím se pomáhat, chovat se k jiným lidem hezky 

a tak. Nevýhody, to hrozně záleží na tom jaké to dítě je. 

Vy jste měli ještě nějaké jiné děti teda? 

Kromě Zity a Lucinky co máme teď Šimona to byl cikánek a měl Kronovu chorobu a to je dávno co jsme ho 

měli. On byl takový, že taky nic moc neuměl. Byl starší než  Honza uměl mluvit a tak, ale od mala byl v 

nemocnici a tam ho nenaučili kousat jídlo. On teda toho moc nejedl, ale byl na kašovité stravě anebo ho 

nenaučili pořádně na záchod. On teda uměl na záchod, ale v noci nosil pleny. Když měl přes den něco dělat 

nebo pracovat a nelíbilo se mu to tak se v noci proste, podělal.(uchechtnutí) 

Myslíš, že to dělal schválně? 

Jo. On byl takový hajzlík. 

Mělo to i nějaký vliv na vás? Na rodinu? 

Jako on tu vlastní rodinu jako nás nikdo nerozvrátil, ale bylo to tak, že jsme ho, jakože vyčleňovali, ne 

naschvál, ale protože to dítě nebylo až tak součástí rodiny. 

Mluvíš teď o Šimonovi? 

To konkrétně k Šimonovi a pak i ta Zita ke konci, nebyla taková jakože., ona nás nikdy neměla vyloženě 

ráda, že by přišla a pomazlila se třeba to vůbec. To se nestalo asi za celou tu dobu, co u nás byla. Takže 

prostě takový ten rodinný přístup ze strany těch dětí nebyl, nebyli na to zvyklí… 

Pak jsme měli miminka před Lucinkou tři. Na přechodnou dobu, to bylo hezký. To první šlo do adopce, s tou 

holčičkou se ještě vídáme třeba 1xza rok proběhne nějaká návštěva. Ty další dvě šli zpět ke svým 

biologickým matkám tak o těch už jsme od té doby nic neslyšeli. Pak jsme měli ještě Lindu, ta k nám přišla 

jako tříletá a měli jsme jí skoro 2roky, měli jsme jí mít taky na přechodnou pěstounskou péči, ale to prostě 

bylo asi první  dítě co šlo do přechodné pěstounky a úřady na to nebyly připravený, zákon byl nedokonalý a 

místo těch 2 měsíců co by u nás měla být, než jí najdou jinou náhradní pěstounskou rodinu, než jí vrátí 

rodičům nebo půjde do děcáku, tak místo těch 2 měsíců u nás byla ty 2 roky. Nakonec šla zpět k rodičům. 

Potom ten její táta, on byl alkoholik, se celou tu dobu léčil, co u nás byla a pak zase začal pít a jednou nějak 

někde spadl na stavbě nebo co a nechali ho tam, nenašli ho nikdo nevěděl, že se mu něco stalo, že tam je a on 

prostě ochrnul no 

A co tedy bylo s Lindou? 

V tu chvíli její matka,když  u nás byla, tak byla na Slovensku zavřená za nějaké krádeže. Volala nám, že to 

nezvládá po tom, co se stalo, tak jsme si Lindu zase na týden vzali. A teď že jestli si jí necháme nebo 

nenecháme, tak jsme to vyřešili tak, že u nás bude zase na tu přechodnou dobu, jenže to už jsme měli 

Lucinku, teda že si jí vezmeme na trvalou pěstounskou péči, protože jak jsme měli Lucinku tak zase jiný 

zákon říká, že u nás nesmí být jiné dítě, dokud jí nebude 7let tak u nás nesmí být žádný dítě na přechodnou 

pěstounskou péči, že ta Lucinka by pak nepoznala, kdo k nám do rodiny patří a kdo ne. Tak jsme chtěli Lindu 

do trvalý pěstounský péče, protože to se dá udělat, že prostě řekneme fajn je to trvala pěstounská péče, ale 

může u nás být třeba jenom půl roku. A oni to ty úřady podělali a napsali tam přechodnou pěstounskou péči, 

takže nám po týdnu museli Lindu sebrat a dali jí do nějaký jiný pěstounky. 

A s Lindou jsi měla jaký vztah? 

No Linda byla taková trochu jiný nátury, byla strašně hodná a milá, jakože taky tam byly ty špatný geny, ale 

tolik je neprojevovala rozhodně to nebyla mrcha jako Zita, takže Lindy je fakt škoda 

Trávily jste spolu volný čas? 

Jako jo hrály jsme si a tak. 

Kdybys to měla srovnat tak ta Zita byla spíš výjimka oproti Lucince a Lindě? 

No ono tam fakt záleží na těch genech tak i na té výchově. Ona byla Linda hodně samostatná, protože ta její 

matka byla předtím zavřená a otec alkoholik jí taky nechal přes víkend doma samotnou doma ve 3 letech. 

Úplně samotnou prostě nevím, kde bydlel na nějaké ubytovně nebo v paneláku. Prý se o ní občas postarala 

nějaká sousedka z Ukrajiny nebo kdo to byl.(smích) 
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To je docela šílený. 

No. Ta se o sebe uměla postarat 

Takhle když o tom mluvíš a máš spoustu příběhů, tak co si myslíš o pěstounské péči? Třeba i ty úřady, 

o kterých jsi vyprávěla. 

Je to takový ještě úplně v téhle republice nehotový, nedodělaný ze strany právní a tak. Je to drsný no. 

(smích)Drsný život pěstounů.(smích) 

Bavíte se tedy s rodiči o pěstounské péči? 

jo 

Takže když je něco nového tak tě rodiče informují? 

Jo když se mamka něco nového dozví, třeba u soudu když něco řeší a dozvědí se nějaký nový zákon tak 

přijdou řeknou  ježiš to je hrozný! Co si zase vymysleli. Většinou jsou to špatný zprávy. 

A obecně si o pěstounské péči myslíš co? Kdyby ses měla oprostit od svých zkušeností, ač vím, že to 

není jednoduché. Když se řekne pěstounská péče: výhody x nevýhody? Jak na to koukáš ty, jestli si 

myslíš, že je to pro ty děti dobré nebo špatné? 

Pro ty děti je to určitě dobrý, protože jim to dá rodinu, ale záleží, jak to přijmou ty děti, jestli vůbec tu rodinu 

chtějí nebo jestli ty děti co přichází do pěstounské péče, jakože jestli mají tu psychiku vybudovanou natolik, 

že vědí co je rodina a že ji pudově chtějí. Ta Zita to nějak nevěděla co je rodina a neměla potřebu jí mít. 

Má někdo z tvých kamarádů takovou zkušenost jako ty? 

Ne nikdo 

Myslíš si, že máš oproti nim nějakou výhodu nebo nevýhodu? 

Já si myslím, že do života mám určitě výhodu, že mám jiný život než ostatní lidi, ostatní kamarádi a prostě 

být jiný je častokrát výhoda. 

V čem si tedy myslíš, že je to jiné, v čem máš jiný život než kamarádi? 

No prostě když se tak na to kouknu třeba jako normální člověk a vidím nějakou pěstounskou rodinu před 

sebou tak si říkám: bože to jsou divní lidi nebo blázni, že mají své děti a ještě si vezmou nějaký další děti, 

jakože proč? No protože to prostě pomáhá, že jo. Tak to je prostě jako dobrý. 

A kdyby sis měla vybrat byla bys raději jedináček, nebo s tím jedním sourozencem či bys znova šla do 

toho mít doma všechny ty sourozence z pěstounské péče? 

Asi bych do toho znovu šla. 

Jak se cítíš, když opouští sourozenec rodinu? Myslím pěstounský sourozenec, protože jak jsi zmínila už 

jsi ty odchody zažila. 

Kdyby se měla vzdát třeba Lucinky, tak to bych asi nedala ona je totiž fakt super, ale s tou Zitou po těch asi 

8-9 letech co u nás byla a dennodenně hysteráky a záchvaty, krádeže a tak...tak to jsem byla, všichni jsme 

byli rádi, že odejde. Je to asi rok co u nás není a tady v té rodině je klid a pohoda a nikdo to nenarušuje. 

Takže přesto, že tady byla polovinu tvého života tak je to spíše úleva? 

Ano 

Co Šimon? 

Ten potom jak měl tu Kronovu chorobu což je alergie na skoro všechno jídlo, tak ke konci když  už se mu 

tady tolik nelíbilo, že musel pracovat do školy dělat úkoly, pomáhat tak prostě třeba začal brát jídlo, co prostě 

nemohl jíst, tak to prostě pro něj byl problém a už to dál nešlo a taky tu byly nějaké hysteráky a v noci to 

pokakávání tak to jsme byli taky rádi, že odešel. 

A Linda? 
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Tam nás to jako mrzelo no, ona byla totiž dobrá. Potom musela zpátky k rodičům, který si jí prostě jakoby 

vybojovali a vymohli tak to bylo smutný no. 

To byli ti rodiče, jak tatínek spadl na stavbě? 

Jojojo  

Nakonec tedy on i maminka spadli do problémů takže… 

no. 

A víš co je s Lindou dneska? 

Asi je ještě u těch pěstounů, ale tam se nemá moc dobře. To nám volala i ta její máma asi rok zpět co nám 

volala, že jí měla na podzimní prázdniny a že jako Linda není spokojená a tak a od té doby jsme o ní asi nic 

neslyšeli. Tak nevím no, asi tam je pořád. 

To mě taky zajímalo, jestli se nějak vídáte. S těmi miminky jsi to říkala, že se vídáte s tou první 

holčičkou. 

Oni většinou jak jsou to ty biologický matky tak ty děti co k nám jdou, jsou vždycky nebo skoro vždycky z 

problémových poměrů, matky feťačky a tak, takže s tím potom není domluva. 

Dobře. A co ty? Jakou bys jednou chtěla mít rodinu? 

Asi bych taky chtěla být pěstounka. 

Jo? To byla moje další otázka, jestli by sis vzala děti do pěstounské péče? 

Jo asi jo 

I když vidíš kolik to stojí námahy jak doma, tedy rodiče tak potom i s těmi úřady, šla bys do toho? 

Jo šla bych do toho, protože ty děti to potřebují. 

Dobře. Kdybych se ještě vrátila k těm odchodům a příchodům, z těch sourozenců, takže nejste v 

kontaktu s nikým z těch všech dětí co tu byly? 

No s tou Zitou, ta je vlastně teď v děcáku v XY a tu svojí babičku ještě pořád má, tak ta chodila i na návštěvy 

když jsme Zitu měli, tak jednou za měsíc za dva tam odvezeme tu babičku. Tak jí vidíme, pozdravíme jí a 

zase jedeme, necháme tam babičku třeba 3 hodiny aby si povídaly pak jí zase vyzvedneme, odvezeme domů. 

Ještě jsem si vzpomněla, že jsem se tě chtěla zeptat, když ta Linda odešla tak jsi říkala, že vás to docela 

vzalo, že jste byli smutní, tak potom jste se s ní vídali nebo ne? 

Potom už ne, po tu dobu co u nás byla ty dva roky tak ti rodiče za ní potom jezdili a to jsme jí vždycky, nebo 

protože když máme to dítě v pěstounské péči tak prostě ty rodiče na něj mají pořád právo a právo se s nimi 

vidět, jako ta babička se Zitou, tak jsme jakože jsme se vídali v XY(OC), protože to jsme si nechtěli vzít její 

rodiče domu, to jsme jí jim půjčili na 2 hodinky a to bylo jakože se nejdřív nechtěla vidět s nimi a pak zase 

od nich nechtěla jít k nám zpět z té návštěvy. Když si jí vzali tak už jsme se neviděli. 

A jak jste se s tím vyrovnávali? 

Říkali jsme si nejdřív, že to bude třeba dobrý, když se ten táta léčil a ta matka on byla, jakože zodpovědná 

celkem, určitě měla Lindu ráda, ona teda má asi ještě dalších 8 dětí na Slovensku, po děcákách různě (smích), 

ale Lindu měla ráda, takže to vypadalo, že se o ní postarají, ale když ten táta do toho znova spadl tak to bylo 

takový, jakože blbý no. 

Tak jo, napadá tě ještě něco, co bys chtěla říct? Třeba o pěstounský péči? Co se ti líbí nelíbí? Něco co 

jsi chtěla říct, ale neřekla? 

Já bych řekla, že jsem vše řekla. (smích) 

Tak dobře já ti moc děkuji 

Není zač 


