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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je skrze analýzu rozhovorů se sociálními pracovnicemi a 

pracovníkem orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) a skrze analýzu textů a 

dokumentů sledovat, jakým způsobem probíhá praxe svěřování dětí v rámci NRP/V. Práce 

zkoumá to, jakou roli v rámci procesu zařazování žadatelů a žadatelek do registru uchazečů 

o některou z forem NRP/V hrají sociální pracovníci a pracovnice a jaký je jejich prostor 

pro formování procesu svěřování dětí do NRP/V. Skrze analýzu oblastí jejich činnosti je 

cílem zjistit, v jakých momentech a jakým způsobem může ideové a normativní nastavení 

jednotlivých pracovníků a pracovnic ovlivnit proces svěřování dětí do NRP/V. Jednou 

z oblastí je zkoumání toho, jakými obsahy sociální pracovníci a pracovnice naplňují 

koncept nejlepšího zájmu dítěte a rodiny. Práce hledá odpověď na otázku, do jaké míry 

mohou normativní představy o rodině a tématech s rodinnou spojených ovlivnit ne/svěření 

dítěte konkrétním žadatelům a žadatelkám. Práce mimo jiné dospívá k závěru, že prostor 

pro sociální pracovníky a pracovnice je v určitých momentech široký, ze strany pracovníků 

a pracovnic často neuvědomovaný. Vedle roviny formálních pravidel vstupují do procesu  

hodnocení žadatelů a žadatelek faktory, jako jsou individualita každého pracovníka či 

pracovnice, různost názorů a představ o tom, co je a co není „dobrá“ či „fungující“ rodina.  

Klíčová slova 

Náhradní rodinná výchova/péče, pěstounská péče, osvojení, sociální pracovník/ce, 

dítě, rodina, nejlepší zájem dítěte, moc 
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Abstract 

A subject of this diploma paper is to follow practise of putting children into 

alternative family care. The key method of finding answers is analysis of interviews with 

social workers and a worker of socially legal protection of children, and content analysis of 

texts and documents connected with the issue of alternative family care. The paper 

examines the role of social workers in the process of putting applicants into register for any 

form of alternative family care and workers´ influence in forming such a process. The aim 

is to focus on social workers´ activity analysis and to discover in which moments and in 

which ways ideological and normative settings of social workers might affect practice of 

putting children into alternative family care. One of the points of activity analysis is 

description of social workers´ fulfilment of a concept - the best interest of a child and 

family. The paper is looking for the answer to what extent and in which moments 

normative ideas of family and topics family related might affect putting or not putting a 

child into a particular applicant´s care. 

Key words 

Alternative family care, foster care, adoption, social work, child, family, the best 

interest of a child, power. 
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1 ÚVOD 
Rodina se proměňuje. Rodiče už nemusí být jenom táta a máma. Existuje řada 

způsobů, jakými se může z bezdětného páru stát rodina. 

Jednou z cest, jak lze do rodiny přivést dítě, je projít skrze proces svěřování do 

některého z institutů náhradní rodinné péče/výchovy (dále jen NRP/V). Tématu nastavení 

NRP/V v ČR jsem se věnovala v rámci své bakalářské práce, kde jsem skrze obsahovou 

analýzu legislativy, textů expertního diskurzu a strategií MPSV zkoumala, jak je rodina 

vymezována v rámci agendy „sociálně-právní ochrany dětí“. Cílem bakalářské práce bylo 

hledat, jaký vliv má vymezení konkrétního pojetí rodiny na následný proces svěřování dětí 

do NRP/V. Už při dokončování práce se vyjasňovalo, že oblast psaných pravidel a 

dokumentů je pouze jednou z rovin, jejichž nastavení má vliv na to, komu a za jakých 

podmínek bude umožněno přijmout do rodiny dítě skrze pěstounskou péči, osvojení, nebo 

některý z dalších forem NRP/V. Další rovinou, která se vyjevila jako srovnatelně důležitá, 

je oblast činnosti sociálních pracovnic a pracovníků odboru sociálně-právní ochrany dětí 

(dále jen OSPOD) na úrovni obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP). A právě 

zkoumání této oblasti jsem si vybrala jako téma své diplomové práce.  

Budu sledovat faktory, které mohou mít vliv na to, komu a za jakých podmínek je 

umožněno do celého procesu vůbec vstoupit a následně přijmout dítě do rodiny skrze 

některou z forem NRP/V. V této práci se soustředím na analýzu role, kterou v tomto 

procesu hrají sociální pracovnice a pracovníci z odborů OSPOD. Tuto linii doplňuji 

analýzou legislativy a textů administrativně-institucionálního diskurzu. Cílem bude 

sledovat, jaké místo jednotlivé sociální pracovnice a pracovník připisují OSPOD v rámci 

procesu svěřování dětí do některého z institutů NRP/V, a zda (resp. Jakým způsobem) 

reflektují svojí vlastní roli a jakou míru prostoru pro vlastní iniciativu v rámci procesu 

svěřování připisují sociální pracovníci a pracovnice OSPOD sami sobě. V souvislosti 

s touto tematickou oblastí jsem si stanovila svoji první výzkumnou otázku: Jaké místo 

v procesu svěřování dětí do některé z forem náhradní rodinné péče/výchovy zaujímají 

sociální pracovníci a pracovnice OSPOD? Jak oni reflektují svoji pozici, svůj prostor a 

(ne)možnost aktivně ovlivňovat jednotlivé fáze procesu svěřování dětí do některé z forem 

náhradní rodinné péče/výchovy? Předpokladem, se kterým do tématu vstupuji, je to, že 

každý subjekt či instituce podílející se na procesu svěřování dětí (ať už jde o sociální 

pracovníky či pracovnice OSPOD, krajský úřad, MPSV či soudy) hraje svou 
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nezastupitelnou roli a různou měrou může proces svěření/nesvěření dítěte ovlivnit. 

Pracovníci a pracovnice OSPOD musí sice vykonávat svou praxi v rámci mantinelů, které 

jsou dány strategickými dokumenty a legislativou, na druhou stranu je každý a každá 

z nich zároveň člověkem s určitým souborem znalostí, vědomostí a názorů, které jejich 

činnost ovlivňují. A právě zkoumání toho, jakými obsahy sociální pracovníci a pracovnice 

naplňují jednotlivé koncepty spojené s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí 

(především koncept nejlepšího zájmu dítěte a rodiny) a s jakým ideologickým vnímáním 

různých témat k výkonu své práce přistupují, bude další dimenzí analýzy v rámci této 

práce. Ptám se tedy: Jakou roli v rámci procesu svěřování dětí do některé z forem náhradní 

rodinné péče/výchovy hrají normativní představy o rodině? Jak (zda) je tento normativ 

koncipován? Lze hovořit o normativním vymezení konceptu nejlepšího zájmu dítěte? Jakým 

obsahem je dle jednotlivých sociálních pracovníků a pracovnic OSPOD koncept nejlepší 

zájmu dítěte v praxi naplňován? Cílem práce bude pokusit se skrze propojení odpovědí na 

výše uvedené otázky zjistit, v jakých momentech a jakým způsobem může ideové a 

normativní nastavení jednotlivých pracovníků a pracovnic OSPOD ovlivnit celý proces 

svěřování dětí do NRP/V.  

Vymezování tematiky NRP/V a nastavení této agendy spadá v ČR v první řadě pod 

diskurz sociální politiky a sociální práce. Dále k celé věci hovoří například instituce z 

oblasti zdravotnictví nebo školství. Nechci však k tématu přistupovat tím způsobem, že jej 

zredukuji pouze na úroveň sociálně-politickou. Byla bych ráda, aby genderová perspektiva 

mé práce obohatila diskuzi o NRP/V. Z tohoto důvodu budu přemýšlení o tématu rodinné 

politiky a především agendy NRP/P konfrontovat se současnými sociologickými teoriemi a 

s komentáři expertů a expertek pohybujících se v rámci diskurzu gender studies. Pokud si 

totiž klademe otázky týkající se toho, jaká forma péče je pro děti nejlepší, je nutné při 

jejich zodpovídání mimo jiné brát v potaz vývoj v rámci různosti rodin a (normativních) 

rodinných modelů. Tedy jaké rodiny kolem sebe v současnosti vidíme a kdo a za jakých 

podmínek je schopen se o děti v kontextu dnešního světa postarat. Z tohoto důvodu jsem 

analýzu činnosti pracovnic a pracovníků OSPOD vedla tím směrem, že jsem jejich 

odpovědi propojovala se současným vývojem v otázce proměny rodiny a rodinných 

modelů. 

Jak už bylo uvedeno výše, v rámci zkoumání tématu NRP/v považuji za důležité na 

celou věc hledět nejen optikou sociální politiky a sociální práce. Hodlám téma nahlížet 
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skrze další perspektivy a přinést tak komplexnější pohled. Díky tomu mohou být 

odhalovány roviny a propojeny aspekty, které nemusí být na první pohled zjevné. Jinak 

formulováno, práce se ptá po tom, do jaké míry mohou sociální pracovníci a pracovnice 

OSPOD projektovat do procesu posuzování žadatelek a žadatelů o svěření dítěte svůj 

soubor představ. Mám za to, že představy, předsudky a stereotypy, které má každý z nás, 

sociální pracovníky a pracovnice nevyjímaje, je nutné brát v potaz jako jednu 

z proměnných, která může ovlivňovat proces svěřování dětí.  

Uplatňuji feministickou queer intersekcionální perspektivu, která podle Mimi 

Martucci (2010) představuje určitou alternativu k dominantnímu paradigmatu, snaží se 

totiž vyhýbat hierarchizování a přemýšlení v rámci binárních kategorií popisujících 

jednotlivé subjekty (Martucci 2010: 33). Problematizovat binaritu kategorizování je v 

kontextu NRP/V důležité proto, že stávající systém NRP/V v ČR a celá agenda sociálně-

právní ochrany dětí je do velké míry postavena na binaritách. Ať už ve smyslu dělení na 

mužské a ženské, respektive otcovské a mateřské, nebo dále na souboji mezi normální (tj. 

heteronormativní) rodinou a rodinou netradiční, nenormální (tj. neheteronormativní). 

Považuji za důležité revidovat historicky upřednostňované modely rodiny a přemýšlet o 

tom, zda není možné celý systém posunout směrem k větší pluralitě rodinných modelů. 

Tak by mohlo dojít i k rozšíření škály možností, jak mohou děti mimo původní rodinu žít. 

V tomto bezesporu pomůže právě nahlížení tématu z feministické queer perspektivy, která 

vedle narušování binarit deklaruje snahu o nabourávání a revizi hierarchií mezi lidmi a 

různými společenskými skupinami. Vztaženo na systém, svěřování do NRP/V a na 

aktuální nastavení legislativy ČR, šlo by především o rozbití představy jednotné 

(hetero)normativní rodiny. 

Queer teorie klade důraz nikoli na definici jednotlivých pojmů a kategorií, ale na 

kontextuální vztahy mezi a napříč různými charakteristikami (Martucci 2010: 33). 

V kontextu diskuze o žadatelích a žadatelkách o některou z forem NRP/V jsou těmito 

charakteristikami například gender, věk, sexuální preference, etnicita nebo sociální třída. 

Jak uvádí Richardson (2006), queer politiky se vyznačují kritičností směrem k  existenci a 

naturalizaci těchto charakteristik, snaží se o denaturalizaci genderových kategorií a 

kategorií sexuality a považují diverzitu ve společnosti za přínos (Richardson 2006: 22). 

Aplikaci tohoto přístupu v rámci nahlížení na žadatele a žadatelky o svěření dítěte do 

některé z forem NRP/V považuji za výhodnou pro všechny strany. Skrze rozvolňování 
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kategorií může dojít ke zvětšení možností, a tedy možná ke zvýšení šancí pro děti dostat se 

do rodiny k milujícím a pečujícím osobám. Přemýšlení v zajetí předsudků, stereotypů a 

nerevidovaných schémat přemýšlení o rodině může mít za následek zkreslení náhledu na 

situaci konkrétních dětí a pečujících osob, což může bránit v nalezení nejlepší možné 

varianty pro zúčastněné strany. 

Stejně tak nahlížení tématu skrze intersekcionální perspektivu se snaží o nabourávání 

dominantních schémat přemýšlení. Intersekcionální perspektiva klade důraz na vzájemné 

působení kategorií v tom smyslu, že nelze na jednotlivce nahlížet pouze jako na muže či 

ženu, ale je třeba do celé věci zahrnout další charakteristiky (May 2015: 34). Představuje 

teoretický rámec a nástroj, skrze který lze analyzovat nerovnosti ve společnosti a vztahy 

mezi jednotlivými kategoriemi. Toto rozrušování univerzalismu a představy, že lze 

kategorie analyzovat bez akceptace jejich vzájemné vztahovosti, považuji za jedno z 

důležitých východisek své práce. V oblasti rozhodování o svěření dětí má totiž intersekce 

jednotlivých charakteristik vliv na posuzování žadatelů a žadatelek, takže v důsledku i na 

svěření či nesvěření dítěte konkrétní rodině. Proto je nutné rozkrývat nejen to, do jakých 

pomyslných kategorií jsou jednotliví žadatelé a žadatelky zařazováni, ale také jakým 

způsobem se jednotlivé charakteristiky kumulují a jaký má výsledný soubor důsledky. Při 

svém výzkumu se budu do co možná největší míry snažit reflektovat, že jednotlivé linie 

nerovností koexistují ve vzájemném vztahu a prolínají se (Kolářová 2008: 1). Crenshaw 

(1989) v této souvislostí nabízí „metaforu sklepa“, která ilustruje, jakým způsobem spolu 

mohou jednotlivé kategorie fungovat. Podstatou této metody je ukázat, jak dochází 

k vrstvení kategorií vedoucích ke znevýhodnění a poukázat na to, jak některé z kategorií 

nerovností mohou zastínit jiné (Crenshaw 1989: 45). Důležité je v této souvislosti to, že 

identita (nebo v kontextu této práce přesněji sociální status či sociální pozice) člověka je 

navíc ještě postavena nikoli na jediné hierarchii nerovností, ale na intersekci více hierarchií 

(SumiCho et al., 2013: 798). Posledním důležitým poznatkem, který si do svého výzkumu 

odnáším z teorie intersekcionálního přístupu, že vedle rozdílů bez zatížení existují v našem 

světě také rozdíly, které jsou pro jednotlivé členy společnosti, ale i pro skupiny jako větší 

celky (například pro ženy, muže, nebo etnicky vymezené skupiny) konstitutivní (Yuval-

Davis 2006: 204). V kontextu mého výzkumu je tento postřeh důležitý, protože 

problematika porovnání určitých charakteristik a snaha o rozlišení, jaké charakteristiky 

jsou pro člověka určující a jakým způsobem, bude jednou z analytických linií práce. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE/VÝCHOVA V ČR 

V první řadě bych se ráda vypořádala s otázkou, zda v rámci práce používat spojení 

náhradní rodinná péče nebo náhradní rodinná výchova. Nepodařilo se mi najít legislativní 

ukotvení ani jednoho z těchto dvou pojmů, české právní normy a texty z pera Ministerstva 

práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), stejně jako texty autorů a autorek zastupujících 

expertní diskurz, nejsou v používání termínů konzistentní. Zdálo se mi, že častěji se 

v různých brožurách a publikacích vyskytuje označení náhradní (rodinná) péče
1

. 

V některých se ale naopak pojmy střídají nahodile a bez hlubšího významu. V bakalářské 

práci (Jílková 2013) jsem se přiklonila k užívání termínu náhradní rodinná výchova 2
, 

v tuto chvíli bych ale vzhledem k tomu, že také sociální pracovníci a pracovnice, se 

kterými jsem vedla rozhovory, užívají oba termíny, ráda zachovala označení náhradní 

(rodinná) péče/výchova (dále jen NRP/V). 

2.1.1 KLÍČOVÉ DISKURZY VZTAHUJÍCÍ SE K NRP/V 

Problematika NRP/V je v České republice vymezována celou řadou subjektů a 

diskurzivních formací. V rámci své bakalářské práce jsem se zaměřila na tři stěžejní 

diskurzy, které společně tvoří oporu celé oblasti svěřování dětí mimo původní rodinu a 

definují instituty NRP/V v ČR. Jde o oblast legislativní, o oblast textů a strategií z pera 

MPSV a o oblast textů autorů a autorek zastupujících expertní diskurz. I v rámci své 

diplomové práce považuji tyto oblasti za ty, které utváří charakter rodinné politiky, 

respektive NRP/V v České republice.  

V první řadě jde o diskurz legislativní a stávající platnou legislativu, která se 

vztahuje k NRP/V. Právní úprava NRP/V je obsažena především v zákoně č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku, dále potom v zákoně č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně 

dětí. Tyto dva zákony tvoří dohromady rámec pro organizaci, definice a praxi náhradní 

                                                           

1 Viz například terminologie MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/7256nebo publikace vydávané Střediskem náhradní rodinné péče: 
http://www.nahradnirodina.cz/publikace_a_texty_strediska_nrp 
2Především vzhledem k argumentu, který uvádí Škoviera (2007). Podle něho pojem výchova vyjadřuje nejen materiální a sociální 
zabezpečení dítěte, ale také prvky zabezpečení psychologických a sociálních potřeb a snahu dohlížet na osobní růst dítěte 
(Škoviera 2007: 30). Pojem péče je pro něho tedy na místě, pokud se hovoří o aktech přímé péče, zatímco instituty náhradní 
rodinné péče/výchovy mají za úkol dítěti vedle toho předávat určité poznatky, formovat jeho osobnost a vychovávat jej.  

http://www.mpsv.cz/cs/7256
http://www.nahradnirodina.cz/publikace_a_texty_strediska_nrp
http://www.nahradnirodina.cz/publikace_a_texty_strediska_nrp
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péče/výchovy
3
. Po nahlédnutí do jednotlivých právních norem je patrné, že v současné 

chvíli neexistuje ucelený dokument, který by jednotlivé instituty NRP/V vymezoval. 

Každá z výše uvedených právních norem ošetřuje určitou část agendy a navzájem se 

doplňují. Je těžké v problematice najít řád, případně poskládat z jednotlivých institutů 

(jako je pěstounská péče, osvojení ad.) přehlednou strukturu, která by odpovídala systému 

náhradní péče o děti v České republice. 

Druhým, a s ohledem na formování pozice sociálních pracovníků a pracovnic 

důležitým
4

diskurzem, je diskurz administrativně-institucionální. Ten je zastoupený 

především Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho podřízenými subjekty, tedy 

krajskými úřady a následně i lokálními OSPOD na příslušných úřadech ORP. Na úrovni 

psaných materiálů jde především o veškeré strategické dokumenty
5

, dále potom o 

metodiky a metodické pokyny, analýzy, různé brožury, manuály a sborníky.
6
 

Třetím diskurzem, který není oddělitelný od předchozích dvou (a především 

s diskurzem administrativně-institucionálním je velmi úzce spjatý), je diskurz expertní. Jde 

o autory a autorky, kteří se v rámci své praxe a publikační činnosti věnují tématu rodiny a 

náhradní péče/výchovy. Podílejí se na vydávání odborných publikací a jsou povoláváni 

státními institucemi, jako je MPSV, pokud je nutné zpracovat nějakou strategii či vydat 

příručku. Jde o experty a expertky na poli sociální práce, často sdružené kolem různých 

neziskových organizací, například kolem Střediska náhradní rodinné péče 7
nebo kolem 

organizace LUMOS 8
.Vzhledem k tomu, jaké postavení expertní diskurz v celé oblasti 

NRP/v má (tedy že spolupracuje s MPSV, zajišťuje odborná školení pro sociální 

pracovníky a pracovnice, vydává publikace a brožury týkající se sociálně-právní ochrany 

                                                           

3Dále se tématu okrajově dotýká zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který upravuje dávky pěstounské péče, a také 
zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství.  
4 Toto především z důvodu, že právě MPSV udává rámec celé agendě, vytváří strategické a metodické dokumenty, zajišťuje 
akreditaci vzdělávacím institucím a komplexně zaštituje systém vzdělávání sociálních pracovníků a pracovnic. O stanoviska 
MPSV se navíc opírá krajský úřad, který je nadřízeným orgánem jednotlivých odborů, v rámci kterých sociální pracovníci a 
pracovnice vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí. K pozici MPSV více v kapitole týkající se institucionálního zajištění 
agendy. 
5 V tuto chvíli nejaktuálnější dokument Koncepce rodinné politiky (2016), který se zaměřuje na tzv. funkční rodiny s dětmi či 
jinými závislými členy. Na podporu ohrožených rodin se pak zaměřuje Národní strategie ochrany práv dětí a Národní strategie 
rozvoje sociálních služeb. Ze starších dokumentů jde o Národní koncepci pro podporu rodin s dětmi (2008), Pro potřeby této 
práce dále dokumenty: Průvodce pro náhradní rodinnou péči (2009), Analýza současného stavu institucionálního zajištění péče 
o ohrožené děti (2010), Služby pro rodinu a děti: Sborník příspěvků ze semináře konaného dne 16. srpna 2011 (2011).  
6 Dostupné na stránkách www.mpsv.cz v sekce rodina a ochrana práv dětí [cit. 2016-04-05]. 
7 Informace o této organizaci dostupné online na http://www.nahradnirodina.cz/ [cit. 2016-04-05]. 
8 Informace o této organizaci dostupné online na http://czech.wearelumos.org/ [cit. 2016-04-05]. 

http://www.mpsv.cz/
http://www.nahradnirodina.cz/
http://czech.wearelumos.org/
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dětí
9
), je vliv jednotlivých autorů a autorek na činnost sociálních pracovníků a pracovnic 

poměrně velký. 

V celé kapitole týkající se vymezování NRP/V a následně také v analytické části této 

práce budu využívat všech tří uvedených diskurzů a textů, které se k nim váží. To 

především tím způsobem, že při definicích jednotlivých pojmů a při vymezování oblasti 

NRP/V budu čerpat z vybraných textů, strategií a komentářů. V následující části shrnuji, 

jak tyto texty vymezují a definují náhradní výchovu/péči v kontextu ČR, a zároveň se 

snažím zachytit proměny jednotlivých institutů NRP/V v ČR v posledních letech.  

2.1.2 INSTITUTY NÁHRADNÍ PÉČE/VÝCHOVY V KONTEXTU AKTUÁLNÍHO VÝVOJE 

AGENDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

Pro pochopení struktury systému bych na začátku ráda uvedla, že agenda NRP/V 

spadá pod větší celek, který legislativa a dokumenty MPSV vymezují jako „oblast 

sociálně-právní ochrany dětí“. „Sociálně-právní ochrana dětí“ je pak definována jako 

součást obecného celku rodinné politiky, který je v současné chvíli v gesci MPSV. Agenda 

NRP/V je aktuálně jednou ze čtyř oblastí, které spadají pod „sociálně-právní ochranu 

dětí.
10

V některých částech této práce budu tedy čerpat mimo literatury týkající se 

konkrétně NRP/V také z literatury tematizující obecně oblast sociálně-právní ochrany dětí.  

Sledovat aktuální vývoj v rámci agendy je důležité, protože sociální pracovníci a 

pracovnice formují své názory a postupy v souvislosti s tímto vývojem (vzdělávají se 

pomocí aktuálních metodik, získávají znalosti skrze odborné práce, jezdí na školení, která 

sledují aktuální trendy). Na druhé straně jsou i sociální pracovníci a pracovnice aktivními 

hybateli těchto změn – změny se dějí skrze jejich činnost, do praxe se uvádějí právě skrze 

to, jak oni jednají v rámci své praxe a směrem ke klientům a klientkám. V možnostech této 

práce není komplexně popsat, jak doposud probíhal a probíhá proces transformace systému 

péče o „ohrožené“ a „opuštěné“ děti
11

. Při snaze zorientovat se v celé problematice jsem 

navíc došla k závěru, že celá oblast sociálně-právní ochrany dětí je tak koncepčně 

                                                           

9 Dostupné online na http://www.nahradnirodina.cz/publikace_a_texty_strediska_nrp [cit. 2016-04-05]. 
10Dle zákona č. 359/199 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí jsou těmito oblastmi zaprvé ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a 

řádnou výchovu. Zadruhé ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění. Třetí oblastí je působení směřující k 

obnovení narušených funkcí rodiny. A nakonec poslední oblastí je právě zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, 

které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině (ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 

ochraně dětí.). 
11Termíny „ohrožené“ a „opuštěné“ dítě jsou v rámci diskurzu sociální práce užívané jako zastřešující termíny pro děti, které jsou 

cílovou skupinou činností orgánů sociálně-právní ochrany dětí.  

http://www.nahradnirodina.cz/publikace_a_texty_strediska_nrp
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roztříštěná, že je velmi těžké představit jednotný směr či kontinuální vývoj v celé věci. 

Pokusím se jít po ose základních dokumentů vydávaných MPSV v posledních letech a 

skrze ně přiblížím, jakým směrem jde celá agenda od roku 2009, kdy byl vládou 

projednávaný materiál Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o 

ohrožené děti – základní principy, jež byl následně schválen a vešel do praxe. Tento návrh 

byl jedním z kroků, které odstartovaly transformaci systému práce s „ohroženými“ a 

„opuštěnými“ dětmi. Výsledkem celé diskuze na poli administrativně-institucionálního 

diskurzu v této době bylo předložení a schválení Národního akčního plánu k transformaci 

a sjednocení systému péče o ohrožené děti (na roky 2009–2011), který definuje klíčové 

aktivity a cíle nutné pro zvýšení kvality práce s dětmi a rodinami (Národní akční plán 

2009: 1). Jednotlivým cílům se podrobněji věnovat nebudu, v další části bych ráda popsala 

jeden z nich, který se týká snížení počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech 

ústavní péče
12

. Vydefinování tohoto tématu jako jedné z klíčových priorit má totiž zásadní 

vliv na další vývoj celé agendy. V kontextu této práce je důležitá především přímá spojitost 

snahy o deinstitucionalizaci
13

 systému péče o děti a vznikem, respektive redefinicí 

stávajících institutů NRP/V. 

Transformace jde ruku v ruce s vývojem v ostatních zemích Evropské unie. Česká 

republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (1991) zavázala k respektování a 

zabezpečování práv dětí, které jsou Úmluvou stanoveny, a přijala tak určitý směr v oblasti 

definované jako sociálně-právní ochrana dětí.
14

 V souvislosti s tímto se vláda schválením 

Národní strategie ochrany práv dětí (2012) zavázala do roku 2018 vytvořit funkční systém 

zajišťující důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb. Dalším milníkem 

v procesu transformace byl tedy rok 2012, konkrétně schválení této Národní strategie 

ochrany práv dětí a Akčního plánu k jejímu naplnění. Národní strategie ochrany práv dětí 

stanovila základní principy fungování tohoto systému a šestnáct oblastí aktivit, jejichž 

postupným naplňováním má být tohoto cíle dosaženo(Národní strategie ochrany práv dětí 

2012: 2). Jako hlavní cíl si klade vytvoření systému, který bude podporovat„zvyšování 

                                                           

12 Dalšími cíli jsou: Zvýšení kvality práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny; sjednocení postupu praco vníků při 
řešení konkrétní situace ohrožení dítěte; zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a 
rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu; zachování životní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, 
duchovní, mravní a sociální vývoj (Národní akční plán 2009: 2). 
13Deinstitucionalizace sociálních služeb znamená „změnu (transformaci) institucionální (ústavní) péče v péči komunitní. Je to 
změna, která usiluje o to, aby i uživatelé sociálních služeb žili ve svém domově a životem podle své vlastní volby tak, jak je to ve 
většinové společnosti běžné.“ (Manuál transformace ústavů 2013: 15) 
14 Na zásadní nedostatky v ochraně dětí upozornil mj. opakovaně i Výbor pro práva dítěte, kontrolní mechanismus Úmluvy o 
právech dítěte, k níž Československá federativní republika přistoupila v roce 1990 a nově vzniklá Česká republika záhy po svém 
založení. (Sociální práce 2015: 2) 
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kvality života dětí a rodin, bude eliminující diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem a 

bude podporovat všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí, případně 

v náhradním rodinném prostředí, to vše za participace dítěte na rozhodovacích procesech, 

které se ho bezprostředně dotýkají.“ (Národní strategie ochrany práv dětí 2012: 2).Z této 

Strategie a jejích principů se v rámci změn a ukotvení systému péče o opuštěné děti 

vychází dodnes (Marxová-Tominová 2015: 2). V definici cílů se objevuje slovní spojení 

„přirozené rodinné prostředí“ nebo „všestranný rozvoj dítěte“. Obsahem empirické části 

bude mimo jiné i hledání toho, co se skrývá pod těmito slovními spojeními, jež strategie a 

metodiky užívají často neproblematicky. 

Ve snaze podpořit postupné zavádění změn zahájilo MPSV v roce 2012 realizaci 

individuálního projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o 

ohrožené děti a rodiny“, do jehož aktivit se postupně zapojilo deset krajů České republiky 

(Marxová-Tominová 2015: 2). V roce 2012 došlo také ke schválení změny zákona č. 

359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí. Tato novelizace měla velmi výrazný dopad na 

práci jednotlivých subjektů, které se podílejí na výkonu agendy sociálně-právní ochrany 

dětí. Sociálním pracovníkům a pracovnicím přinesla tato novela nové nástroje, například 

povinnost vyhodnocování situace dítěte, vypracovávání individuálních plánů ochrany 

dítěte nebo pořádaní rodinných konferencí 15
(Marxová-Tomiová 2015: 2). Klíčovým 

prvkem spojeným s touto novelizací je navázání na judikaturu Ústavního soudu i 

Evropského soudu pro lidská práva v tom ohledu, že jako přední zájem dítěte je 

definováno právo dítěte vyrůstat v rodinném prostředí. Klíčovým proto, že stejně jako 

deinstitucionalizace (jejímž hybatelem je, jak ukáže další kapitola, právě představa, že 

zájem dítěte je vyrůstat v rodinné prostředí) je jedním ze stěžejních důvodů, proč v české 

legislativě a následně i praxi došlo k redefinici institutů NRP/V. Tematice vývoje v této 

oblasti se tedy věnuji v této části práce zejména proto, že jedním z cílů empirické části 

bude sledovat, jak se s výše uvedeným vývojem v rámci přemýšlení o zájmu dítěte 

vyrovnávají jednotliví sociální pracovníci a pracovnice a jak myšlenky a cíle transformace 

aplikují do praxe. 

                                                           

15 Jde o konkrétní nástroje užívané při práci s dětmi a jejich rodinami, které podrobněji vymezuje zákon č. 359/1999 o sociálně-

právní ochraně dětí. 
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Při vymezování institutů náhradní péče/výchovy v České republice budu pracovat 

se třemi různými diskurzy (oblast legislativní, diskurz administrativně-institucionální a 

diskurz expertní). Toto vymezování bude propojeno s určitými trendy definovanými 

v rámci procesu transformace systému péče o tzv. ohrožené a opuštěné děti. Velmi obecně 

vzato, v současné době je možné v českém kontextu v rámci stávající úpravy náhradní péče 

rozlišit dva modely péče o děti, které nemohou žít ve své původní rodině. Zaprvé jde o 

model ústavní výchovy, zadruhé o svěření dítěte do některého z institutů náhradní rodinné 

péče/výchovy. 

2.1.2.1 Ústavní výchova v rámci procesu transformace 

První variantou, jak se stát vypořádává se situací dětí, které nemohou vyrůstat 

v rodině, do níž se narodili, je tedy jejich umístění do některého ze zařízení ústavní 

výchovy
16

. Podle ustanovení § 971, odstavce 1 občanského zákoníku může soud nařídit 

ústavní výchovu, jestliže jsou „výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní 

stav, a nebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy, nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu 

se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné důvody, pro které rodiče dítěte nemohou jeho 

výchovu zabezpečit.“Tato definice je nastavená velmi neurčitě a bude úkolem dalších částí 

této práce podívat se hlouběji na to, co znamená například pojem zájem dítěte a jak v reálu 

jednotliví sociální pracovníci a pracovnice rozhodují v součinnosti s vlastní představou o 

nejlepším zájmu dítěte. Definici uvedenou v Občanském zákoníku rozebírá například Filip 

Vyskočil (2014). Uvádí, že například nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry 

rodičů dítěte či osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, se samy o sobě za vážné ohrožení 

či narušení výchovy dítěte nepovažují, jestliže jsou jinak tyto osoby nebo rodiče způsobilí 

zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnit povinnosti vyplývající z jejich rodičovské 

zodpovědnosti. Jestliže rodiče nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí na 

přechodnou dobu, svěří soud dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to na 

dobu nejdéle šesti měsíců (Vyskočil 2014: 13). 

Na fungování ústavní péče se v ČR v současné chvíli podílejí tři různá ministerstva – 

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo 

                                                           

16Obecně lze ale v rámci české praxe a právního řádu rozdělit zařízení ústavní péče na: zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do tří let věku, dětská centra, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy 
se školou, výchovné ústavy a domovy pro osoby se zdravotním postižením . V zařízeních ústavní péče se tedy vyskytují jednak děti s 
nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, dále potom děti, které byly soudem svěřeny do péče některého ze zařízení, a 
nakonec děti, které byly do péče zařízení svěřeny rodiči, respektive osobami odpovědnými za výchovu dítěte. 
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práce a sociálních věcí. Dochází tedy k tomu, že jednotlivá zařízení mají různé zřizovatele, 

odlišnou právní úpravu, různé systémy financování, odlišné metodické pokyny a rozdílné 

požadavky na zaměstnance a jejich kvalifikaci 

(http://www.nahradnirodina.cz/ustavni_pece [cit. 30. 8. 2016]). Na jedné straně může být 

tento interdisciplinární charakter péče o děti umístěné v ústavních zařízeních přínosem, 

protože by se teoreticky jednotlivá ministerstva mohla vzájemně obohacovat o různé 

pohledy na věc, sdílet pozitivní zkušenosti a varovat se před chybami. Na druhé straně s 

sebou však řešení této agendy více subjekty nese rizika nepřehlednosti, vzniku 

komunikačních šumů a ztrácející se zodpovědnost jednotlivých ministerstev. Každý 

z resortů se může snažit v rámci spolupráce prosadit vlastní zájmy, může být těžké 

dosáhnout kompromisů, případně mohou výsledné kompromisy vést k rozhodnutím, která 

nevyhovují nikomu, a přitom všem. Dalším problémem souvisejícím s nepřehledností 

systému je to, že není úplně jednoduché vytvořit přehlednou strukturu těchto zařízení. 

V souvislosti s roztříštěností agendy mezi více ministerstev je jedním z cílů transformace 

celého systému také jeho sjednocení. 

Debata kolem potřeby deinstitucionalizace NRP/V je v kontextu této práce důležitá 

proto, že v rámci ní docházelo a dochází k redefinici termínů, jako jsou zájem dítěte, 

rodina, současná rodina a další. Dále potom v reakci na ni došlo a dochází k novému 

vymezování institutů NRP/V. V České republice je sice dlouhodobě situace taková, že v 

otázce náhradní péče/výchovy dětí v ČR je dávána přednost opatřením NRP/V před 

výchovou ústavní (Bubleová et al. 2011: 37). Tento princip vyplývá z mezinárodních 

úmluv i z platných českých právních předpisů. Na základě kritiky stávajícího systému (a to 

jak kritiky zvnějšku – od organizací a výborů mimo ČR, tak také kritiky ze strany subjektů 

a odborníků či odbornic na danou problematiku v rámci ČR) však vyvstala potřeba zajistit, 

aby deklarované principy fungovaly i v praxi. I přes to, že v obecném povědomí a 

v základních dokumentech bylo ukotveno, že je důležité, aby dítě vyrůstalo v rodinném 

prostředí, dětí umisťovaných do ústavů bylo v porovnání s ostatními zeměmi příliš mnoho. 

Jedním z kritiků uvnitř systému je například Daniel Rychlík (2015), který ve svém textu 

popisuje český systém péče o „opuštěné“ a „ohrožené“ děti a veřejné mínění o této 

problematice jako na velmi vysoké úrovni. A to v tom smyslu, že laická i odborná 

veřejnost se celkem bez problémů shodne na tom, že je nezbytné dětem žijícím mimo 

vlastní rodinu, případně těm, jejichž rodina vykazuje určité dysfunkce, poskytovat 

http://www.nahradnirodina.cz/ustavni_pece
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zvýšenou pozornost a vyvinout maximální úsilí, aby byla situace dítěte co nejlepší. 

Významně menší shoda však podle něho panuje v tom, jaká je ta nejlepší forma pomoci 

poskytnuté těmto dětem, jaké by měly být cíle a strategické směřování celé 

agendy.(Rychlík 2015: 4).V Českém kontextu totiž stále přetrvávají určité historicky dané 

modely (související například s ústavní péčí), které mají i nadále vliv na formování potřeb 

dítěte. Toto je zřetelné například v rámci debaty o jednom z institutů NRP/V – pěstounské 

péči na přechodnou dobu. V rámci této debaty totiž dochází ke střetu různých 

diskurzivních a paradigmatických směrů, kdy každý z nich má vlastní pravdu a definuje si 

zájem dítěte v souvislosti se svým paradigmatem. Z tohoto důvodu bylo bezesporu nutné 

začít se změnou také „shora“ a do přirozeného vývoje celé agendy (který jde směrem ke 

snižování počtu dětí v ústavní péči a zvyšování snahy o zajištění života dětí v rodinném 

prostředí) zasadit i jasný strategický směr, který bude prosazovat MPSV a legislativa.  

Odtud tedy počátky transformace systému péče o opuštěné děti, rozvíjení nových 

institutů a snaha o deinstitucionalizaci celého systému. V následující kapitole podrobněji 

popíši jednotlivé instituty NRP/V, jejich vývoj a proměnu v kontextu transformace a 

aktuálního vývoje.  

2.1.2.2 Náhradní rodinná péče/výchova v rámci procesu transformace 

Deinstitucionalizace sociálních služeb má napomáhat tomu, aby lidé žili ve svém 

domově a životem podle vlastní volby (Manuál transformace ústavů 2013:15). Toto se 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí odráží do cíle zajistit, aby jich co možná největší 

procento mohlo vyrůstat v rodině. V případě, že „vlastní“ rodina není schopná dítě 

dostatečně zabezpečit a pokrýt péči o něho, je cílem zajistit, aby dítě vyrůstalo v prostředí, 

které se životu v rodině co nejvíce podobá. 

Na základě novelizace příslušných zákonů se tedy předním hlediskem sociálně-

právní ochrany dětí stala (vedle zájmu a blaha dítěte) také ochrana rodičovství, rodiny, 

práva na rodičovskou výchovu a péči s ohledem na širší sociální prostředí (Středisko 

náhradní rodinné péče 2014: 6). Podle Národní strategie ochrany práv dětí (2012) „má 

rodina nárok na ochranu ze strany státu a společnosti“(Národní strategie ochrany práv dětí 

2012: 6). Tato Strategie uvádí jako jeden ze svých pramenů Směrnici OSN k náhradní 

rodinné péči o děti, která sice nemá charakter závazného dokumentu, obsahuje však 

podrobná doporučení k implementaci Úmluvy o právech dítěte v případě dětí, které 
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vyrůstají mimo péči svých rodičů. Podle všeobecných zásad této Směrnice je rodina 

„základní jednotkou společnosti a přirozeným prostředím pro růst, spokojený vývoj a 

ochranu dětí“ (Směrnice OSN k náhradní rodinné péči 2009: 3). Je nutné usilovat o to, aby 

děti mohly vyrůstat se svými rodiči, a v případě, že to není možné, je úkolem státu, aby 

zabezpečil umístění do NRP/V (Směrnice OSN k náhradní rodinné péči 2009: 3).Národní 

strategie ochrany práv dětí (2012) v souladu se Směrnicí OSN uvádí, že každé dítě má 

právo na rozvoj v rodinném prostředí a vzhledem k negativnímu dopadu institucionální 

péče na vývoj dětí by měla být institucionální péče využívána pouze v případech, kdy „se 

jeví jako vysloveně vhodné, nezbytné a konstruktivní řešení pro konkrétní dítě a v  souladu 

s jeho zájmy.“ Péče o malé děti (zejména o děti ve věku do tří let) má být poskytována 

výhradně v rodině (Národní strategie ochrany práv dětí 2012: 17). 

České strategické dokumenty jdou stejně jako ty mezinárodní cestou podpory života 

dítěte v jeho rodině, a pokud toto není z nějakého důvodu možné, usilují o zajištění života 

dítěte v náhradní rodině. Život v rodinném prostředí je tak prioritou. V rámci trendu 

podpory rodiny a rodinného života se MPSV angažuje celou škálou aktivit, poskytuje 

dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny nebo například každoročně 

vyhlašuje celostátní soutěž Obec přátelská k rodině, která má sloužit jako nástroj 

propagace rodinné politiky na lokální úrovni (http://www.mpsv.cz/cs/4[cit. 2016-04-05]). 

MPSV tedy vykonává činnosti v souladu s tím, že ochrana rodiny, rodičovství a práva 

dítěte na rodičovskou výchovu jsou předními hledisky sociálně-právní ochrany dětí 

(Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka 2014: 6). V souvislosti s výše 

popsaným směrem, kterým se ubírá agenda péče o děti, je následně jedním z cílů 

transformace v oblasti spojené s deinstitucionalizací zvyšování počtu náhradních rodin. 

Prostřednictvím zvyšování počtu pěstounských rodin, které jde ruku v ruce 

s profesionalizací tohoto typu náhradní péče o děti, lze dosáhnout snížení počtu dětí 

žijících v ústavech a v ohrožených rodinách (Národní akční plán k transformaci 2009: 13). 

Prostředkem pro podporu života dítěte v rodinném prostředí je tedy posilování postavení 

náhradních rodin a zároveň proměna celé agendy, včetně financování a odborné přípravy 

(Národní akční plán k transformaci 2009: 13). 

Vyskočil (2014) definuje náhradní péči/výchovu jako škálu „samostatně 

uspořádaných, na sebe navazujících a vzájemně se podmiňujících dočasných opatření, 

která nahrazují osobní péči o nezletilé dítě v případech, kdy rodiče ji nezabezpečují anebo 

http://www.mpsv.cz/cs/4
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zabezpečit nemohou.“(Vyskočil 2014: 9) Vyskočil uvádí „dočasných“, v případě 

nezrušitelného osvojení jde ale de facto o opatření trvalé. Pro vztahy, které vyplývají z 

náhradní výchovy, platí, že mezi nezletilými dětmi a pečující osobou (osobami), vzniká 

tento vztah na základě soudního rozhodnutí. (Vyskočil 2014: 9) Pokud tedy rodiče nejsou 

z nějakého důvodu schopni se o své dítě starat tak, aby dítěti život v původní rodině 

prospíval, přichází na řadu stát, který má za úkol se k situaci dítěte vyjádřit a posléze najít 

pro každé dítě nejoptimálnější formu náhradní péče. Pro NRP/V je podle Vyskočila (2014) 

typické, že jde o formu péče, při níž je dítě vychováváno náhradními rodiči přímo v jejich 

rodinách. Účelem tohoto typu péče je poskytnout dětem dlouhodobou či přechodnou péči a 

zázemí po dobu, kdy se ocitají bez rodinného zázemí. (Vyskočil 2014: 9) Umístění dítěte 

do některého z institutů NRP/V je tedy vedle ústavní výchovy druhou variantou, a jak již 

bylo řečeno v předchozí kapitole, je preferovanou cestou, jak zajistit péči a výchovu 

opuštěných či zanedbávaných dětí.  

Vyskočil (2014) jako formy NRP/V v užším slova smyslu vymezuje pěstounskou 

péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu a péči jiné fyzické osoby než rodiče. V širším 

pojetí potom přidává ještě osvojení a poručenství (s osobní péčí). (Vyskočil 2014: 9) Po 

prostudování základních legislativních norem jsem došla k závěru, že v rámci zákona není 

systém NRP/V popsán jako přehledná struktura, která by jasně setřídila jednotlivé instituty 

NRP/V. Konkrétní normy se vždy v jednotlivých úsecích vyjadřují k danému institutu, 

nevymezují však hierarchii nebo jednoznačné schéma. V následující části představím 

jednotlivé formy NRP/V jako celou škálu bez toho, abych rozlišovala formy v užším a 

širším slova smyslu. Tyto formy se od sebe v různých aspektech sice liší, každá se ale 

vypořádává se svěřováním dětí do nového prostředí, což je pro tuto práci podstatné. Při 

jejich definici budu čerpat z textů, strategií a legislativních norem spadajících pod všechny 

tři diskurzy, které dohromady utvářejí agendu sociálně-právní ochrany dětí. 

V kontextu této práce považuji za důležité vymezit především pěstounskou péči, a 

sice její dva typy – pěstounskou péči příbuzenskou a pěstounskou péči cizí. Rozdělení na 

tyto dva typy nevyplývá ze zákona, ale z praxe spojené s procesem svěřování. Oba typy 

tedy spadají pod institut pěstounské péče.
17

 Dalším institutem je pěstounská péče na 

                                                           

17V rámci definice pěstounské péče je nutné doplnit, že stejné atributy má také institut poručenství s osobní péčí. Poručenství 
s péčí se řídí stejnými pravidly jako pěstounská péče. Rozdílem oproti pěstounské péči je to, že institut poručenství s  péči se 
využívá tehdy, pokud tu není žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu 
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přechodnou dobu, která je specifická svou dočasností a je ze všech institutů nejvíce vázaná 

na proces transformace systému. Tato je v pravém slova smyslu profesionalizovaným 

typem péče. Dále se budu věnovat osvojení a k němu navázané diskuzi na současné 

aktuální téma – přiosvojení. Pro úplnost uvedu ještě jeden druh péče, a sice péči jiné 

fyzické osoby než rodiče. Tento se používá ve specifických případech a není spojen 

s klasickým způsobem zprostředkování a svěřování, přesto je v kontextu této práce nutné 

jej vymezit. Následující kapitola bude na jedné straně kapitolou přehledovou vtaženou 

k současnému trendu transformace. Představení jednotlivých institutů považuji za důležité 

ve vztahu k analytické části této práce, která se bude věnovat výkonu agendy NRP/V. I 

přesto, že jednotlivé instituty jsou zákonem vymezené a je u nich popsaný určitý postup 

(včetně typů situací, na které reagují), z praxe vyplývá, že prostoru pro variování zákona a 

využití různých forem NRP/V je poměrně dost.  

2.1.2.2.1 Pěstounská péče 

Pěstounská péče je definována jako soukromoprávní institut, který má veřejnoprávní 

rysy. Na toto poukazuje Věra Novotná (2016), která ve svém článku vymezuje několik 

oblastí, ve kterých je institut pěstounské péče podle ní nefunkčně, chybně nastaven. 

Protože je pěstounská péče upravena Občanským zákoníkem, jenž upravuje právo 

soukromé, ale některá práva a povinnosti upravuje zákon č. 359/199 o sociálně-právní 

ochraně dětí, který upravuje právo veřejné, dochází v rámci praxe (především soudní) 

podle Novotné k různorodým rozhodnutím a nedorozuměním (Novotná 2016: 1).  

Podle ustanovení § 962 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ten, kdo se má 

stát pěstounem, musí skýtat záruky „řádné péče“, mít bydliště na území České republiky a 

musí souhlasit se svěřením dítěte do pěstounské péče. Podle ustanovení § 964  – § 965 

zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku může být dítě svěřeno do společné pěstounské 

péče společným pěstounům, pokud jsou manželé. Do péče jen jednoho z manželů může být 

dítě svěřeno pouze se souhlasem druhého manžela. Pro tuto práci jsou stěžejní především 

ustanovení, která se vyjadřují ke vztahům mezi dítětem a „biologickými“ rodiči. Podle 

ustanovení § 959 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku může o pěstounské péči 

soud rozhodnout na dobu, po kterou trvá překážka bránící rodičům v osobní péči o dítě. 

                                                                                                                                                                                

(rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo jim 
byla omezena svéprávnost) (Bubleová 2014a: 7). 
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Rodič může požadovat dítě zpět do své osobní péče, čemuž soud vyhoví, pokud je to v 

souladu se zájmy dítěte. Rodiče mají vůči dítěti povinnosti a práva vyplývající 

z rodičovské odpovědnosti, s výjimkou práv a povinností, které zákon stanoví pěstounovi, 

pokud soud nerozhodne jinak. Standardně mají rodiče právo se s dítětem osobně a 

pravidelně stýkat i právo na informace o dítěti. Z toho tedy vyplývá, že v rámci institutu 

pěstounské péče (v kontextu její profesionalizace) je od doby novelizace občanského 

zákoníku důraz kladen především na její dostupnost a subsidiaritu ve vztahu k „biologické“ 

rodině. Podle ustanovení § 966 –§ 967 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku je 

pěstoun povinen informovat rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech a má povinnost 

udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a 

osobami dítěti blízkými. Má povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, 

pokud soud nestanoví jinak. V ustanovení § 960 odstavec 2 je dále zdůrazněno právo 

rodiče na osobní a pravidelný styk s dítětem a právo na informace o dítěti. Z těchto 

ustanovení vyplývá vazba na snahu posílit kontakt dítěte s „biologickou“ rodinou. 

Pěstounská péče zaniká nejpozději, když dítě nabude plné svéprávnosti, jinak jeho 

zletilostí. Vyživovací povinnost k dětem svěřeným do pěstounské péče náleží nadále 

rodičům nebo jiným osobám povinným výživou k dítěti, kterou určí soud
18

.Současné 

nastavení institutu pěstounské péče také poskytuje pečujícím osobám finanční odměnu za 

to, že se dítěte ujaly
19

. 

To, že trendem je snaha zajistit co největšímu počtu dětí nežijících mimo vlastní 

rodinu život v rodině pěstounské, vyplývá například z Národní strategie ochrany práv dětí, 

kdy jako jeden z cílů je „rozvíjet pěstounskou péči za účelem zamezení umisťování dětí do 

ústavů všech typů“ (Národní strategie ochrany práv dětí: 16). Tato strategie hovoří také 

například o „právu všech dětí znát své rodiče“(Národní strategie ochrany práv dětí 2012: 

16), což koresponduje s výše uvedenými ustanoveními z Občanského zákoníku. 

Podstatné pro tuto práce je, že institut pěstounské péče prošel v posledních několika 

letech výraznou proměnou, kdy se vyprofiloval jako profesionalizovaná činnost, která má 

jasná pravidla a je vymezena zákonem. Oproti předchozímu modelu se zvýšil důraz na 

                                                           

18 Současně jim uloží, aby toto výživné poukazovaly příslušnému orgánu státní sociální podpory – úřadu práce, který vyplácí 
pěstounovi, popřípadě zletilému dítěti, příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě,  
jemuž náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, totiž přechází z dítěte na  stát (Vyskočil 2014:11). 
19Mezi dávky pěstounské péče se řadí příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek 
na zakoupení motorového vozidla, příspěvek při ukončení pěstounské péče. Tyto dávky jsou upraveny ustanoveními § 47e –§ 47n 
zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. 
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přednostní postavení „biologické“ rodiny, je podporováno posilování vztahu a 

sounáležitosti dítěte s „biologickou“ rodinou. Kateřina Cilečková (2014) v tomto kontextu 

poukazuje na zažité stereotypy v rámci NRP/V, kterými jsou představa o dlouhodobosti 

pěstounské péče a její vnímání jako konečného řešení pro dítě, malá snaha o sanaci 

původní rodiny dítěte, nerealizování kontaktu s „biologickou“ rodinou, preferování 

náhradní rodiny před rodinou „biologickou“. Tyto podle ní v praxi i přes stávající trendy a 

legislativní nastavení existují (Cilečková 2014: 69). Na jedné straně je vývoj v rámci 

agendy, nastavení po novelizaci občanského zákona a současný proud, na straně druhé 

potom pozůstatky a kontinuální propojenost s atributy, které jsou již spíše minulostí. To, 

jakým způsobem se jednotliví pracovníci a pracovnice vztahují k současnému nastavení 

agendy, budu zkoumat v rámci analytické části této práce.  

Na tomto místě bych ráda ještě vymezila dva typy pěstounské péče, se kterými se lze 

v praxi setkat. Jde o pěstounskou péči příbuzenskou a pěstounskou péči cizí. Toto rozdělení 

není rozdělením v pravém slova smyslu, zákon neupravuje rozdíly mezi oběma typy péče.  

Pěstounskou péčí cizí se rozumí situace, kdy je dítě svěřováno osobě, se kterou se 

nezná a není s ní v žádném příbuzenském ani jinak blízkém vztahu. V tomto případě tedy 

dochází k celému procesu, tedy žadatel či žadatelka o svěření dítěte přichází na místně 

příslušný OSPOD, vyplňuje zde žádost, celou řadu tiskopisů, absolvuje rozhovory se 

sociálními pracovníky či pracovnicemi a umožňuje jim vstup do domácnosti, jehož cílem 

je zaznamenat sociální prostředí a bytové podmínky. Ve chvíli, kdy je celá žádost i se 

všemi přílohami zpracovaná, je tato žádost předaná na krajský úřad, který s žadatelem či 

žadatelkou dále spolupracuje – probíhají další rozhovory, sociální šetření, psychologické 

posuzování a tzv. příprava (tedy kurzy a psychologické pohovory). Poté krajský úřad 

rozhodne o zařazení/nezařazení žadatele či žadatelky do registru žadatelů. V případě 

zařazení potom tito uchazeči a uchazečky čekají, až budou vybráni jako vhodní pro nějaké 

dítě, kdy dochází k procesu navázání. Celý proces končí soudním jednáním, v rámci něhož 

se rozhoduje o svěření či nesvěření dítěte. Tomuto procesu se říká proces 

zprostředkování
20

 a přípravy.
21

 

                                                           

20Proces zprostředkování podrobně vymezují §19a –§27 zákona č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí.  
21 Podrobněji k tématu například: MPSV. 2015. Sborník příspěvků k aktuálním tématům náhradní rodinné péče. Praha: MPSV 
Dostupné z http://www.pravonadetstvi.cz/files/files/SBORNIK-NRP.pdf. 
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V případě pěstounské péče příbuzenské je celý proces svěřování velmi zjednodušený 

a celá věc je postavena především na dosavadním vztahu dítěte s následnou pečující 

osobou. Toto vymezuje konkrétně § 20 odstavec 3 zákona č.359/1999 o sociálně-právní 

ochraně dětí, který říká, že se zprostředkování neprování, „podá-li návrh na svěření dítěte 

do pěstounské péče osoba dítěti příbuzná nebo fyzická osoba blízká.“Vzhledem k tomu, že 

i zákon říká, že příbuzní dítěte mají přednost před jinou formou péče, tato forma péče v ČR 

převažuje. V tomto případě tedy obvykle nedochází ke zprostředkování NRP/V krajským 

úřadem, to znamená, že ani dítě není hlášeno do evidence pro účely zprostředkování a 

svěřuje se přímo do pěstounské péče osoby blízké nebo příbuzné. (Romančáková 2015: 

79).Celý proces tedy probíhá tak, žena místně příslušný OSPOD přijde žadatel či žadatelka 

a (podle toho, jaká je praxe na jednotlivých OSPOD) je s tímto žadatelem sepsán návrh 

k soudu na svěření dítěte do jedné z forem péče. Následuje tedy rovnou soudní jednání. I 

v případě tohoto typu péče by mělo docházet ze strany OSPOD k posouzení. Celý proces a 

rozdíly při svěřování do pěstounské péče cizí a pěstounské péče příbuzenské budu 

problematizovat v kapitolách v empirické části této práce.
22 

2.1.2.2.2 Pěstounská péče na přechodnou dobu 

Institut pěstounské péče na přechodnou dobu existuje v českém právním řádu už od 

roku 2006, v praxi se začal ale více využívat až v důsledku novelizace zákona č. 359/1999 

o sociálně-právní ochranné dětí (který vešel v účinnost od 1.1.2013). V rámci této novely 

došlo k upřesnění podmínek pro využití tohoto druhu péče a zároveň ke zvýšení nároků na 

pěstouny. Vzhledem k tomu, že nová právní úprava zdůrazňuje a ošetřuje především 

dočasnost tohoto druhu péče, je kladen velký důraz na výběr pěstounů a pěstounek. 

Smyslem tohoto institutu je „poskytnout okamžitou pomoc ohroženým dětem a urychlit 

jejich cestu do náhradní rodiny“ (Bubleová 2014a: 10).  

Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je především umožnit rodičům dětí, 

aby si upravili své poměry a byli schopni převzít své dítě zpět do péče. Jde o získání času, 

pěstounská péče na přechodnou dobu by tedy měla být variantou krizovou a přechodnou. 

(Bubleová 2014: 10). Podle ustanovení § 27a, odstavce 7 zákona č. 359/1999 Sb. o 

                                                           

22 Z expertních kruhů kritizuje vybrané aspekty pěstounské péče například NOVOTNÁ,V. 2016. Co by se mělo v pěstounské péči 
změnit? In Právo a rodina, č. 3/2016. Wolters Kluver,která v otázce svěřování dětí do pěstounské péče příbuzným problematizuje 
celou věc s ohledem na zákonnou vyživovací povinnosti ostatních příbuznýchk dětem. Tedy problematizuje svěřování dětí do 
pěstounské péče například prarodičům, kteří pobírají dávky pěstounské péče, i když de facto mají k dítěti vyživovací povinnost, 
pokud tuto nenaplňují rodiče dítěte (Novotná 2016: 2). 



26 

 

sociálně-právní ochraně dětí může soud na návrh OSPOD svěřit dítě do pěstounské péče na 

přechodnou dobu, konkrétně na a) dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě 

vychovávat, b) dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo c) dobu 

do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení není třeba. 

Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle 1 rok
23

 a soud je povinen nejméně 

jednou za 3 měsíce přezkoumat, zda důvody, pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské 

péče, stále trvají. Evidenci osob schopných přijmout dítě do pěstounské péče na 

přechodnou dobu vede příslušný krajský úřad, v případě přijetí dítěte náleží pěstounům 

odměna pěstouna (Vyskočil 2014:12). 

Tento institut rozhodně není neproblematický, z načtených materiálů spíše vyplývá, 

že jeho užívání je stále ještě v počátcích, kdy v rámci různých diskurzů nelze hovořit o 

tom, že by v otázce jeho přínosnosti panovala shoda. Jak ukazuje dokument České televize 

s názvem V nejlepším zájmu dítěte 24 , dochází zde k poměrně ostrému sporu mezi 

diskurzem medicínským, jež je reprezentován zdravotnickým personálem a vedením 

kojeneckých ústavů, diskurzem pěstounek na přechodnou dobu a částečně také diskurzem 

pracovníků a pracovnic OSPOD. Na rozbor tohoto dokumentu není v rámci této práce 

prostor, zmiňuji ho především z jednoho důvodu – že skrze různost náhledů na institut 

pěstounské péče na přechodnou dobu ze stran různých zainteresovaných aktérů a institucí 

se vyjevuje podstatná věc, kterou budu diskutovat na různých místech této práce. Jde o to, 

že celá agenda péče o děti žijící mimo původní rodinu je poměrně proměnlivá. Kdy 

proměny v představách o tom, co je pro děti dobré a co není, se mění na jedné straně 

v souvislosti s diskurzem, v rámci něhož o tématu hovoříme (tedy také například 

v souvislosti s tím, jaké ministerstvo má jakou věc či institut právě v gesci). Na straně 

druhé se také proměňuje ruku v ruce s tím, jak expertní diskurz různého druhu (ať 

psychologické, nebo například sociologické teorie a výzkumy) definuje, co je pro dítě 

dobré a co není. Tedy je dle mého názoru nutné přistupovat k celé problematice institutů 

NRP/V s odstupem, zahrnout více úhlů pohledů a nepřijímat nekriticky aktuální vývoj a 

stanoviska. 

                                                           

23To neplatí, pokud jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli do této péče svěřeni později, ne 
však na dobu delší, než po kterou má trvat pěstounská péče podle věty první u sourozence, který byl do pěstounské péče na 
přechodnou dobu témuž pěstounovi svěřen jako poslední(ustanovení § 27a, odstavce 9 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 
ochraně dětí).  

24Ke zhlédnutí online na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/215562262600004-v-nejlepsim-

zajmu-ditete [cit. 2016-02-12]. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/215562262600004-v-nejlepsim-zajmu-ditete
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/215562262600004-v-nejlepsim-zajmu-ditete
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Kritiku roztříštěnosti rezortů, a tedy i různost diskurzů v rámci tématu sociálně-

právní ochrany dětí, nabízí například Rychlík (2015), který mluví o tom, že „se střetávají 

různá paradigmata v přístupu k potřebám dětí a jejich řešení, historicky přetrvávají různé 

modely zajišťované péče, zároveň se rozvíjejí nové instituty“ (Rychlík 2015: 4). Rychlík 

(2015) se zamýšlí nad tím, do jaké míry může být tedy péče o „ohrožené“ děti funkční, 

když nepanuje shoda ani na tak elementární úrovni, jako zdaje skutečně v zájmu 

opuštěného dítěte, aby žilo v rodinném prostředí (například u pěstounů), nebo jestli je 

v zájmu dítěte profesionální zajištění jeho života v instituci (Rychlík 2015: 4). Tento jev je 

patrný právě v rámci debaty o pěstounské péči na přechodnou dobu, protože jak vyplynulo 

mimo jiné z výše citovaného dokumentu V nejlepším zájmu dítěte, instituce typu 

kojeneckých ústavů poměrně striktně hájí myšlenku, že v zájmu dítěte je zajištění jeho 

péče zdravotnickým personálem v rámci instituce.
25

 

2.1.2.2.3 Osvojení 

Pokud přijmeme definici, kterou uvádí autoři a autorky pracující v rámci Střediska 

náhradní rodinné péče, a sice že „náhradní rodinná péče je forma péče o dítě, které je 

vychováváno jinými než biologickými rodiči v prostředí, jež se nejvíce podobá životu v  

přirozené rodině“ (Bubleová 2014a: 6), můžeme osvojení označit za teoreticky 

nejdokonalejší, případně nejčistší formu NRP/V. Dítě získává v rodině z hlediska práva 

stejné postavení, jako kdyby se do rodiny narodilo, včetně příbuzenských vztahů s rodinou 

osvojitele. Osvojením se podle ustanovení § 794 zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku rozumí přijetí cizí osoby za vlastní s tím předpokladem, že je zde takový vztah 

mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo existují alespoň 

základy takového vztahu. Cílem je, aby bylo dítěti zajištěno stabilní a bezpečné rodinné 

zázemí. Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, mezi 

dítětem a jeho původní rodinou tedy zanikají všechna práva a povinnosti (ustanovení § 833 

zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku). Osvojitelé se stávají zákonným zástupcem 

dítěte a mají k němu stejnou rodičovskou zodpovědnost jako při výchově vlastního dítěte. 

Na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel, popřípadě osvojitelé, zapíší do 

matriky jako rodiče dítěte. Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. 

                                                           

25Další problematická místa v rámci institutu pěstounské péče zmiňuje například Novotná (2016), která naráží na téma obav 
ohledně následného předání dětí v případě, že se pro ně najde dlouhodobější typ řešení, tedy i téma zneužití tohoto institutu a 
následnou (teoretickou) snahu pěstounů či pěstounek na přechodnou dobu o usilování na svěření dítěte k  sobě, případně 
k adopci. Jde tedy o téma profesionality pěstounů a pěstounek (Novotná 2016: 2).  
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Výjimečně může osvojit i jiná osoba, v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z 

matriky vypouští zápis o druhém rodiči. Osvojují-li manželé, podávají návrh na osvojení 

společně jako společní osvojitelé. Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v 

přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství (ustanovení § 804 

zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku). 

Podstatným rozdílem oproti předchozí právní úpravě je důraz, který je, stejně jako to 

bylo uvedeno v případě pěstounské péče, kladený na práva „biologické“ rodiny. Stejně 

jako v případě pěstounské péče je podporován život dítěte primárně v rodině „biologické“, 

je nutné tedy provést všechna dostupná opatření, aby bylo toto právo dítěte zajištěno. Až 

poté, co opatrovník (v rámci řízení příslušný OSPOD) přešetří všechny možnosti a zjistí, 

že dítě nemá žádné příbuzné, kteří by se o něho mohli postarat, může se přistoupit 

k variantě osvojení (Cilečková 2014: 65). Nová právní úprava tedy přináší větší oporu pro 

„biologickou“ rodinu dítěte (Důvodová zpráva k OZ 2012: 172), kdy Cilečková (2014) 

přednáší tvrzení, že pokud má dojít k osvojení dítěte, musí soud dát přednost setrvání dítěte 

v širší „biologické“ rodině před jeho osvojením a svěří dítě dopéče jeho blízkého 

příbuzného, pokud je zjevné, že tato osoba je schopná se o dítě postarat a pokud je toto 

v souladu se zájmem dítěte (Cilečková 2014: 64). 

Další změnou oproti předchozí právní úpravě je fakt, že celá nová právní úprava má 

být koncipovaná v duchu myšlenky, že institut osvojení „nemá být napříště považován 

výlučně za formu náhradní rodinné péče”(Důvodová zpráva k OZ 2012: 172). Důvodem 

tohoto argumentu je tvrzení, že osvojení neztělesňuje pouze péči o dítě, nýbrž na rozdíl od 

jiných forem NRP/V představuje také výraznou statusovou změnu – soud totiž nemění 

pouze poměry dítěte, ale jeho postavení, vztahy k původní rodině a další. Tento argument 

se zdá být poměrně podstatným v rámci aktuální diskuze o tzv. přiosvojení dítěte v rámci 

gay a lesbických párů. V této debatě totiž nejde pouze o diskuzi o zajištění péče, jde 

především o diskuzi o podstatě rodiny, o právech dětí i rodičů přesahující debatu náhradní 

péče. Jedním z důvodů může být pravděpodobně právě fakt, že osvojením, případně 

přiosvojením, se neřeší pouze zajištění péče o dítě, ale jeho identita, vazba na původní 

rodiče, kdy v případě kladného výroku soudu jde o situaci trvalou.  

Jak už bylo uvedeno, k osvojení může dojít pouze v případě nepříbuzných osob, tedy 

osob cizích dítěti. Druhou variantou, která se v praxi běžně využívá, je ale osvojení 

jednotlivcem – manželem nebo manželkou rodiče dítěte. Aktuální v tomto kontextu je 
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opakovaná snaha prosadit projednávání novelizace zákona, jejímž cílem je otevřít variantu 

přiosvojení mimo manželských párů také párům registrovaným (tedy už zmiňovaná kauza 

tzv. přiosvojení). V tuto chvíli není situace ohledně prosazení novely taková, že dne 

21.2.2017 poslanci a poslankyně při hlasováním rozhodli o nezařazení projednávání novely 

jako pevného bodu jednání sněmovny, čímž pro tuto chvíli celé věci zavřeli dveře.
26

 

Rozhodně nelze hovořit o tom, že by se otázka homoparentálních adopcí nikam 

neposouvala, jedním z důležitých milníků je nález Ústavního soudu ze dne 14. června 

2016
27

, kterým ústavní soud zrušil § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství, 

jenžzakazoval registrovaným gayům a lesbám osvojit si dítě jako jednotlivci. Ústavní soud 

zhodnotil, že toto ustanovení je v rozporu s právem na lidskou důstojnost, s právem na 

soukromý život a se zákazem diskriminace (Stanovisko Ústavního soudu 2016: 12). 

V tomto ohledu tedy lze vnímat dílčí posun, otázku přiosvojení v rámci homoparentálních 

rodin však stále provází velké emoce a diskuze. Zdá se, že v rámci české politické scény
28

, 

ale i širší společnosti, je i přes různé argumenty podporující celou věc a celou řadu 

kampaní velmi malá vůle k jejímu prosazení. O tom, jaké argumenty padají v rámci debaty 

pro a proti ohledně homoparentálních rodin, bude podrobněji pojednávat jedna z kapitol 

v empirické části této práce. 

2.1.2.2.4 Svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče – tzv. cizí péče 

Tento typ opatření přichází v úvahu především ve chvíli, kdy je výchova rodičů 

z nějakého důvodu nedostatečná, ale kdy zároveň existuje reálná možnost, že se dítě bude 

moci v budoucnu vrátit do původní rodiny (Bubleová et al. 2011: 43). Pečujícím osobám je 

vždy rozhodnutím soudu vymezen rozsah práv a povinností k dítěti, zpravidla se jedná o 

právo a povinnost zajistit péči o dítě a zastupovat je v běžných záležitostech. Není-li 

soudem rozhodnuto jinak, zůstává rodičům dítěte zachována rodičovská zodpovědnost a 

rodiče jsou tak nadále zákonnými zástupci. Při výběru vhodné osoby dává soud zpravidla 

přednost příbuznému dítěte, ale může to být i někdo jiný, kdo je dítěti blízký, k němuž má 

dítě vytvořený citový vztah (§ 953 - § 957 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník). Dítě 

                                                           

26 V celé věci se různými aktivitami, happeningy, kampaněmi a snahou o osvětu angažuje například PROUD. Více o tématu 
přiosvojení a aktuální situaci v celé věci tak na jejich stránkách: http://proud.cz/[cit. 2017-04-16]. 
27 V plném znění dostupné online zde: 
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2016/Pl._US_7_15_vcetne_disentu_na_web.p
df[cit. 2017-04-16]. 
28Jako ilustrace jednoho z typů přístupů k celé věci v rámci české politické scény například paní poslankyně Chalánková: 
http://www.top09.cz/co-delame/komentare/chalankova-deti-maji-znat-svuj-puvod-a-rodice-21923.html [cit. 2017-04-16]. 

http://proud.cz/
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2016/Pl._US_7_15_vcetne_disentu_na_web.pdf
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2016/Pl._US_7_15_vcetne_disentu_na_web.pdf
http://www.top09.cz/co-delame/komentare/chalankova-deti-maji-znat-svuj-puvod-a-rodice-21923.html
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může být svěřeno také do společné výchovy manželů. Do výchovy jen jednoho manžela je 

možno dítě svěřit pouze se souhlasem druhého manžela. S účinností od 1. 1. 2013 nelze 

rozhodnutím soudu dítě svěřit do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče v případě, že není 

možné rodičům uložit vyživovací povinnost k dítěti (Vyskočil 2014: 10). V takovémto 

případě je tedy opodstatněné, aby bylo dítě svěřeno rovnou do pěstounské péče.  

V analytické části této práce se budu věnovat různosti postupů jednotlivých soudů 

v otázce svěřování dětí do péče jiné osoby vs. svěřování do pěstounské péče. Nikde není 

ukotveno, v jakém případě se má který typ péče zvolit, a soudy tak postupují různorodě na 

základě individuálního posuzování jednotlivých případů. Podstatným rozdílem mezi péčí 

jiné osoby a pěstounskou péčí je ten, že v rámci pěstounské péče má pečující osoba a dítě 

nárok na dávky pěstounské péče. V případě péče jiné osoby vzniká nárok pouze na 

výživné. Rozdíly mohou být také ve stanovení práv a povinností k dítěti, toto je však 

upraveno přímo v rozsudku, a tedy se také případ od případu různí.  

2.1.3 PROCES SVĚŘOVÁNÍ DĚTÍ 

Nyní  představím, jak teoreticky probíhá proces od příchodu žadatele či žadatelky na 

OSPOD po svěření/nesvěření dítěte. Čerpám především z informačního letáčku Hledáme 

pěstouny v Pardubickém kraji. Jak to chodí v Pardubickém kraji? 29 , dále z vlastního 

povědomí o celém procesu. 

Informace ohledně svěřování dětí do NRP/V lze získat buď na příslušném odboru 

městského úřadu (OSPOD), nebo přímo na tomto odboru na krajském úřadě. Kompetentní 

k poskytování informací jsou také různé neziskové organizace, které se tématu NRP/V 

v rámci své činnosti věnují. Žádost o svěření dítěte se podává na obecním úřadě obce 

s rozšířenou působností. Zájemci či zájemkyně tedy navštíví OSPOD, kde dostanou 

veškeré informace, vyplní si žádost, dostanou formuláře k vyplnění
30

 a s konkrétní 

pracovnicí či pracovníkem se domluví na dalším postupu. Pokud jde o variantu, kdy 

přijdou žadatelé a nemají na sebe navázané konkrétní dítě, tedy chtějí žádat o svěření dítěte 

cizího, tak jde o tzv. zprostředkovanou péči
31

. Ve chvíli, kdy jsou všechny formuláře 

                                                           

29 Dostupný online na stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/dokumenty [cit. 2017-04-

27]. 
30 Celý výpis formulářů a dokumentů, jež jsou obsahem spisové dokumentace o žadatelích a žadatelkách, vymezuje §21 odstavec 
5 zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí.  
31 Zprostředkovanou péčí se rozumí situace, kdy dojde ke zprostředkování péče dle § 19a, odstavce 1 zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí. 

https://www.pardubickykraj.cz/dokumenty
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vyplněné, je provedeno sociální šetření v rodině a kompletní spis se odešle na krajský úřad. 

Poté se celá věc posouvá do gesce krajského úřadu a OSPOD v rámci městského úřadu už 

do věci nevstupuje. Začíná tzv. příprava před přijetím dítěte a zároveň také proces tzv. 

odborného posouzení
32

. Obvyklá doba procesu mezi přijetím žádosti a 

schválením/zamítnutím je (informace o Pardubickém kraji) cca 12 měsíců. Poté krajský 

úřad vydá rozhodnutí o zařazení či nezařazení žadatele či žadatelky do evidence pěstounů 

či osvojitelů. Následně žadatelé a žadatelky – v případě zařazení do evidence – čekají na 

signál z krajského úřadu o tom, zda byli vybráni jako vhodní adepti pro konkrétní dítě. 

Poté dochází k procesu navázání se na dítě, o konečném svěření či nesvěření rozhodne 

soud. 

V případě, že žadatelé či žadatelky na OSPOD žádají o svěření do pěstounské péče 

dítěte, které je příbuzným nebo blízkým, dochází k tzv. nezprostředkované péči
33

. V tomto 

případě je vypuštěn proces předávání spisu na krajský úřad, následná příprava, odborné 

posuzování, vstup do rejstříku uchazečů a navazování na dítě. Žadatel či žadatelka (často 

za pomoci pracovníků a pracovnic OSPOD) sepíší a následně pošlou návrh přímo 

k okresnímu soudu. Posuzování probíhá pouze na základě soudního řízení, v rámci kterého 

se rozhodne o svěření či nesvěření. V rámci tohoto řízení do celé věci, na základě 

ustanovení soudu, vstupuje OSPOD jakožto opatrovník dítěte. Standardně jde o OSPOD 

místně příslušný dítěti, v případě, že jde o příbuzenskou péči, je tento totožný s tím, u 

kterého žadatel nebo žadatelka získával informace a sepisoval žádost o svěření. Povinností 

sociální pracovnice či pracovníka OSPOD je v tuto chvíli prověřit poměry žadatelů a 

žadatelek a u soudního jednání hájit zájem dítěte.  

2.1.4 INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ AGENDY NRP/V 

V procesu zajišťování NRP/V v ČR figurují orgány státní správy, samosprávy i 

nestátní subjekty (na základě pověření krajského úřadu), jimiž jsou nejčastěji neziskové 

                                                           

32 Příprava probíhá skupinově i individuálně, většinou v pracovní dny. Pro zájemce o dlouhodobou pěstounskou péči trvá 
příprava 6–7 dní, pro zájemce o pěstounskou péči na přechodnou dobu 8–9 dní v průběhu 2–3 měsíců. Před přípravou většinou 
probíhá návštěva psychologa a sociálního pracovníka v domácnosti žadatele či žadatelky. Na začátku příprav jsou psychologické 
testy (4 hodiny ve všední den) a individuální konzultace s psychologem (2–3 hodiny, po předchozí domluvě termínu).Pokud 
žadatel či žadatelka má již doma nějaké děti (ať vlastní nebo svěřené), jsou I tyto děti zařazeny do procesu přípravy, samozřejmě 
s ohledem na jejich věk (Hledáme pěstouny v Pardubickém kraji 2017). 
Podrobně o procesu přípravy a odborného posouzení například: MPSV. 2015. Sborník příspěvků k aktuálním tématům náhradní 
rodinné péče. Praha: MPSV. Dostupné z http://www.pravonadetstvi.cz/files/files/SBORNIK-NRP.pdf. 
33 Nezprostředkovanou péčí je situace, kdy podává návrh na svěření dítěte do pěstounské péče fyzická osoba dítěti příbuzná 
nebo fyzická osoba blízká dítěti nebo jeho rodině dle § 20, odstavce 3b zákona č. 359/1999 Sb., o sociá lně-právní ochraně dětí.  
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organizace. Dále potom svou roli v celém procesu hrají soudy, především okresní soudy, 

v případě odvolání potom soudy vyšší instance. Na tomto místě bych se ráda zastavila 

jednotlivě u klíčových institucí, jež do procesu svěřování dětí do NRP/V vstupují.  

2.1.4.1 Orgány sociálně-právní ochrany 

Pokud se v praxi hovoří o pracovnících a pracovnicích OSPOD (orgán sociálně-

právní ochrany dětí), je tím nejčastěji myšleno příslušné oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, méně často potom příslušné oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí krajského úřadu. Pracovníci a pracovnice jednotlivých 

OSPOD na obecní úrovni jsou skupinou, na kterou se zaměřuje tato práce. V analytické 

části této práce budu zkoumat odpovědi sociálních pracovníků a pracovnic, jejich náhledy 

na výkon vlastní agendy, jejich názory a vysvětlování určitých jevů. Kompetence obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností jsou v kontextu sociálně-právní ochrany velmi široké. 

V rámci rozsahu této práce není možné popsat veškeré činnosti, které OSPOD vykonává, 

proto se pokusím je vymezit alespoň rámcově s odkazem na konkrétní paragraf v zákoně o 

sociálně-právní ochraně dětí. Jednotlivé odbory OSPOD v rámci obcí plní kompetence, 

které mají obce v rámci sociálně-právní ochrany dětí. 

V kontextu této práce je důležitá především povinnost OSPOD podávat návrhy 

soudu
34

 a dále potom činnosti spojené se svěřováním dětí do péče jiné osoby a 

zprostředkování pěstounské péče a osvojení
35

. O tom, že jednotlivé OSPOD nemají 

v rámci systému institucionálního zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí 

jednoduchou úlohu, mluví Rychlík (2015), podle něhož sice v rámci ČR pracovníci a 

pracovnice OSPOD celoplošně a dostupně pokrývají celou agendu, nelze na ně však klást 

nároky a považovat je za všepokrývající a všespásné. Podle něho se OSPOD musí 

vypořádat s celou řadou vstupních předpokladů, velké úskalí dle něho představuje 

                                                           

34 Soudní návrhy se týkají široké škály témat, jednotlivé body vymezuje ustanovením § 14 odst. 1, zákona č. 359 o sociálně -
právní ochraně dětí. 
35Tato činnost a její atributy v zákoně vymezeny § 19a – § 21 odst., zákona č. 359 o sociálně-právní ochraně dětí, 

- Vyhledávají vhodné uchazeče o náhradní rodinnou péči  
- Poskytují poradenskou pomoc těmto uchazečům, přijímají žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování 

osvojení nebo pěstounské péče 
- Vyhledávají děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení  
- Vedou dokumentaci dětí, pro něž je vyhledávána náhradní rodinná péče,  
- Dohlíží nad průběhem pěstounské péče a úspěšností osvojení  
- Uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče, vydávají správní rozhodnutí nahrazující dohody o výkonu pěstounské 

péče 
- Zajišťují služby, na něž má pěstounská rodina ze zákona nárok (odlehčovací služby, pomoc při zajištění kontaktu 

dítěte s jeho rodiči a dalšími blízkými osobami, další formy odborné  pomoci, bezplatné vzdělávání). 
(MPSV 2015:61) 
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především náročné a nejasné vymezení jejich role mezi subjekty zajišťujícími na jedné 

straně kontrolu, na straně druhé subjekty majícími selhávající rodinné systémy vlídně a na 

bázi vzájemné důvěry podporovat a rozvíjet (Rychlík 2015: 6). Rychlík poukazuje na to, že 

OSPOD mají rozsáhlé mocenské prostředky, jimiž mohou výrazně ovlivnit jednotlivé 

rodinné systémy, drží v ruce legitimní nástroje, skrze něž vykonávají svou činnost (Rychlík 

2015:6). Jedním z rozporuplných bodů v činnosti OSPOD souvisejícím s agendou NRP/V 

je například tzv. doprovázení, kdy si v rámci výkonu pěstounské péče pěstouni a pěstounky 

volí buď neziskovou organizaci, nebo příslušný Městský úřad (reprezentovaný právě 

OSPOD), jenž je jim následně partnerem a podporující institucí v rámci výkonu 

pěstounské péče. OSPOD však dále zůstává také orgánem dohlížejícím, tedy de facto 

v určitých chvílích tzv. sedí na dvou židlích. V tomto je tedy profese sociálních pracovníků 

a pracovnic náročná, je nutné umět oddělit různé role. K tomu, že se profese sociálního 

pracovníka OSPOD proměňuje a na tyto pracovníky a pracovnice jsou kladeny vysoké 

nároky, hovoří Věra Malík-Holasová (2014), která poukazuje na standardizaci systému 

sociálních služeb. Ta se skrze zavedení standardů kvality sociálních služeb dotkla také 

sociálních pracovníků a pracovnic OSPOD, například v otázce nutnosti kvalifikace či 

vzdělávání (Malík-Holasová 2014: 50). 

2.1.4.2 Krajské úřady 

Jedním z atributů činnosti krajských úřadů je, že zajišťují metodickou činnost pro 

obecní úřady a obecní úřady obce s rozšířenou působností při poskytování sociálně-právní 

ochrany dětí. Tedy rámcují činnost jednotlivých OSPOD a jsou mezistupněm mezi 

OSPOD a MPSV, v jehož gesci je agenda sociálně-právní ochrany dětí. Tím tedy předávají 

informace požadavky MPSV na lokální úroveň. Dále pořádají a zaštitují porady, školení a 

vydávají metodiky pro OSPOD. Jsou kontrolním orgánem, OSPOD se tedy krajskému 

úřadu přímo zodpovídají ze své činnosti, čemuž také v praxi uzpůsobují svou činnost. 

V rámci procesu svěřování do NRP/V hrají klíčovou roli ve fázi zařazování žadatelů a 

žadatelek do registru. Podílejí se tedy velkou měrou na procesu zprostředkování osvojení a 

pěstounské péče a zajišťují poradenskou a přípravnou činnost
36

. Mimo výše uvedeného 

považuji za klíčovou kompetenci, že podávají soudu vyjádření v řízení o svěření dítěte do 

                                                           

36 Oblasti poradenské a přípravné činnosti podrobněji vymezuje ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně – 
právní ochraně dětí. 
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pěstounské péče nebo o osvojení dítěte
37

.Velkou souvztažnost směrem ke krajskému úřadu 

při rozhovorech uváděli i respondentky a respondent, toto bude jedním z témat v empirické 

části práce.  

2.1.4.3 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro péči o 

rodinu a děti a má největší podíl na činnostech spadajících do problematiky péče o děti. Je 

zároveň národním orgánem pro implementaci Úmluvy o právech dítěte a plní roli 

koordinační, metodickou a legislativní (MPSV 2015:61). Udává směr agendy, 

prostřednictvím vydávaných metodik a různědobých strategických dokumentů nastavuje, 

jakým způsobem mají jednotlivé instituce a orgány v rámci své činnosti postupovat. 

V kontextu ČR je jakýmsi arbitrem a představuje klíčovou instituci v rámci 

administrativně-institucionálního diskurzu. Texty a činnost MPSV lze považovat za 

dominantní diskurz agendy sociálně-právní ochrany dětí, tedy i NRP/V. Je dále zároveň 

také odvolacím orgánem ve věci rozhodnutí krajských úřadů. 

Někteří autoři a autorky poukazují na rezortní roztříštěnost jednotlivých dílčích 

podoblastí spadajících pod agendu sociálně-právní ochrany dětí (kdy v některých oblastech 

do celé věci vstupuje například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo 

Ministerstvo zdravotnictví). K celé věci, jak bylo uvedeno už v předchozí kapitole, uvádí 

kritiku například Rychlík (2015), který mluví o tom, že například v otázce zajištění života 

dítěte v některé z institucí figurují tři resorty – tedy resort školství, resort zdravotnictví a 

resort sociální práce a sociálních věcí (Rychlík 2015: 4). V širším slova smyslu se dá 

hovořit dále například ještě o vstupu Ministerstva spravedlnosti a také Ministerstva vnitra.  

Současný český systém péče o „ohrožené“ děti je tedy poměrně složitý 

a nepřehledný a koordinace aktivit všech těchto resortů a subjektů pod těmito resorty 

působícími téměř neexistuje. Cílem aktuálních strategií a dokumentů (jak bylo podrobněji 

rozpracováno v kapitolách týkajících se procesu transformace celého systému péče o děti 

žijící mimo původní rodinu) je sjednocení agendy pod jeden resort, případně budování 

meziresortní spolupráce. Nelze tedy v tuto chvíli říci, že by pouze MPSV bylo jediným 

                                                           

37Krajský úřad toto vyjádření dává soudu, pokud se jedná o svěřování, jež probíhá klasickou formou zprostředkování. Pokud jde 
o nezprostředkovanou pěstounskou péči, vyjadřuje se příslušný OSPOD.  
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ministerstvem, v otázce směřování celé agendy a jejího rámování je zcela jistě hráčem 

nejsilnějším.  

2.1.4.4 Soudy 

Důležitým subjektem, který do celé věci ohledně svěřování dětí do NRP/V vstupuje, 

jsou soudy. Soudy zahajují opatrovnická řízení (začínají řešit osud dítěte) buď z vlastního 

podnětu, na základě vnějšího podnětu, nebo na něčí návrh. Podnět na zahájení řízení ve 

věci ochrany zájmu dítěte mohou podat různé subjekty v závislosti na tom, čeho se věc 

týká. Velký podíl návrhů a podnětů směřujících k soudu zajišťuje obecní úřad obce s 

rozšířenou působností (Středisko náhradní rodinné péče 2011: 20). Různé soudy postupují 

různými způsoby, některé v dané věci rozhodují například nejprve předběžným opatřením 

(například předpěstounská péče, předadopční péče), až následně potom v celé věci 

rozhodnou tzv. meritorním rozhodnutím. Jiné soudní praxe jdou cestou přímo rozhodnutím 

ve věci (meritorním rozhodnutím).  

V kontextu této práce je důležitý především fakt, že soud je u toho, jakým způsobem 

rozhodne a jak dlouho celý proces bude trvat, vázán rozsahem návrhu, který obdrží. 

Například obdrží-li návrh na pěstounskou péči a jeho součástí není návrh na vydání 

předběžného opatření, soud předběžným opatřením rozhodnout nemůže. Tedy v kontextu, 

kdy jde o osudy dětí, u nichž je nenahraditelný každý den, je velmi podstatné, jak 

podavatelé návrhu k celé věci přistoupí (Středisko náhradní rodinné péče 2011: 20). 

V analytické části bude jedním z témat také reflexe vlastního jednání sociálních 

pracovníků a pracovnic OSPOD směrem k soudům, respektive jejich komentář k vlastním 

zkušenostem z praxí jednotlivých soudů.  

2.2 RODINA 

Institucí, kolem které se točí celá agenda NRP/V, je rodina. Pro následnou analýzu 

(ať už roviny psaných textů a dokumentů, nebo výpovědí jednotlivých pracovníků a 

pracovnic) považuji za důležité stanovit aparát, skrze který budu na téma rodiny při 

analýze nahlížet. Pro tyto účely poslouží vybrané sociologické teorie a genderové kritiky 

konceptu rodiny vztažené k debatě o postmoderní rodině.  
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2.2.1 SOCIOLOGICKÉ TEORIE A JEJICH NÁHLED NA SOUČASNU RODINU – 

POSTMODERNÍ RODINY 

Rodinnou politiku, legislativu a směr, jakým se problematika sociálně-právní 

ochrany dětí ubírá, ovlivňují dominantní společenské diskurzy. Jde o cyklický proces; 

společenské nálady formují legislativní rámec a strategický směr ministerstev. Na straně 

druhé je ale společnost zpětně s tímto dominantním rámcem a legislativou konfrontována a 

formována. Do tohoto koloběhu se promítá i vývoj a změny týkající se toho, v jakých 

rodinných uskupeních v dané době lidé žijí. Pro ukotvení celého tématu a pochopení 

vývoje agendy NRP/V by bylo jistě přínosem sledovat, jaký byl vývoj v rámci rodinných 

modelů například v posledních sto letech. Protože ale tato práce pojednává o konfrontaci 

mezi současným legislativním a metodickým uchopením daného tématu a prací sociálních 

pracovníků a pracovnic, zaměřím se výhradně na komentáře autorů a autorek vztahující se 

k aktuálnímu modelu rodiny, případně ke kontextu proměny v posledních letech.  

Ivo Možný hovoří o tom, že představa o rodině jako morfostatické instituci je už 

v současné době překonána a je nezpochybnitelné, že rodina se neustále proměňuje (2006: 

14). Možný upozorňuje na to, že i přes změny instituce rodiny a nastupující trend čím dál 

větší různorodosti rodinných uskupení je stále rodina stabilizujícím prvkem společnosti 

(2006: 15). I když tedy přijmeme fakt, že se nelze spoléhat na rodinu jako na instituci 

definovanou skrze univerzální ahistorické normy, nemůžeme přestat rodinu vnímat jako 

základní stavební kámen, kolem něhož se orientuje celá řada legislativních norem, institucí 

a pravidel.  

K tématu společnosti v období pozdní modernity uvádí Ulrich Beck (2004), že pro 

jednotlivce je tato doba spojena s procesem individualizace. Tedy že každý člověk je 

postaven do situace, kdy musí více než kdykoli předtím volit ze široké škály možností. 

Podle Becka (2004) tato individualizace znamená, že  

„biografie člověka je vyvázána z daných determinací, že je otevřená, závislá na vlastních 

rozhodnutích a uložená každému jednotlivci jako úkol, který musí svým jednáním 

realizovat. Snižuje se podíl životních možností, jež jsou pro rozhodování zásadně 

uzavřeny, a zvyšuje se podíl biografií, které jsou pro rozhodování otevřeny a které musí 

jednotlivec sám utvářet.“(Beck 2004:216)  

V tomto kontextu lze slovy Becka a Beck-Gernsheimové (1996) hovořit o životě 

člověka v kontextu „biografií volby“, „reflexivní biografií“ nebo „udělej si sám biografií“, 
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kdy tento styl života v pozdně moderním světě je na jedné straně životem ve zdání větší 

svobody, na druhé straně ale také životem s pocitem většího „rizika“ (Beck a Beck-

Gernsheimová 1996). Tradiční institucionální rámce (jako například rodina v jednotné 

podobě) tedy mizí a člověk žije ve světě, kde je nepřeberné množství možností a variant 

žití. Beck touto teorií individualizace odkazuje obecně k životu člověka v době pozdní 

modernity, jeho náhled lze však překlopit konkrétně na pozdně moderní rodiny, kdy 

v současné době lze vnímat posun v tolerancích směrem k různým rodinným uskupením. 

K charakteru současných (postmoderních) partnerství hovoří také Anthony Giddens 

(1994), který uvádí, že u vztahů v postmodernity je společensky přijatelné, pokud jsou 

ukončovány, je tedy legitimní, měnit v průběhu života formy rodiny a rodinného 

upořádání. V tomto kontextu navíc už není tak jako dřív významné, zda je vztah stvrzen 

formálně (tedy sňatkem), nebo pouze neformálně. Pozdně-moderní vztahy jsou založeny 

nikoli už tolik na ekonomických důvodech, ale na důvěře, otevřenosti a vyjednávání. 

Podstatné je, aby role mezi jednotlivými partnery byly vykomunikované a založené na 

demokratickém dialogu, důraz je kladen na akceptování pravidel a formě vztahu jedním i 

druhým z partnerů. Podle Singlyho (1999) je současná postmoderní rodina charakteristická 

tím, že rodina je určitým soukromým prostorem, kde základem jsou intimní vztahy. 

Podstatná je tedy především vztahová část a citová blízkost.  Možný (2006) v rámci 

definice pozdně moderní rodiny hovoří o neexistenci jednotného rodinného modelu. 

Hovoří o tom, že i když v dnešní době nelze hovořit o jednotném modelu monogamní, 

nelokální a dvougenerační rodiny (jež byla normativním modelem s celospolečenským 

přesahem až do poloviny 20. století), lze stále sledovat, že ideově je tento typ rodiny 

normou pro většinu populace i v dnešní době (Možný 2006: 24). Nelze přehlížet varianty a 

odchylky od tohoto modelu, četné, dle autora, zejména mimo střední třídu a mimo bílé 

většiny. Možný (2006) mluví o obrovské „pluralitě lidského snubního a reprodukčního 

chování“, kdy má na mysli například různost typů domácností, od celé škály typů 

nesezdaného soužití a sezdaného nesoužití, přes život mimo jakékoli rodinné vazby až 

k soužití homosexuálů a rodin lesbiček s adoptovanými dětmi (Možná 2006: 24). 

Postmoderní rodina je tedy spíše škálou rodinných uskupení a je charakteristická 

variabilní, individualizovanou strukturou a vysoce individualizovanými rolemi aktérů 

(Možný 2006: 24). Autor nakonec uvádí, že„domácnosti konstituované manželským párem 
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s dětmi (což se tradičně chápe jako rodina) tvoří dnes v Evropě jen asi čtvrtinu ze všech 

domácností“ (Možný 2006: 25). 

2.2.2 ROZDĚLENÍ ROLÍ - PROMĚNA KONSTRUKCE MASKULINITY A FEMININITY, 

OTCOVSTVÍ A MATEŘSTVÍ 

Nejen v rámci rodinných modelů dochází v souvislosti s historickým vývojem 

v rámci postmoderní společnosti k proměnám. Stejně tak dochází k proměnám rolí 

jednotlivých členů domácnosti, kdy v kontextu této práce považuji za nutné popsat 

proměnu rolí otců a matek. Toto téma se jeví jako obzvlášť důležité v kontextu přístupu 

jednotlivých subjektů k samožadatelům a samožadatelkám, dále potom v otázce 

reprodukce vzorů v rámci diskuze o neheterosexuálním rodičovství.  

K proměně rodiny a domácností v rámci postmodernity uvádí Hana Maříková 

(2014), že jsou formulovány nové požadavky a nová očekávání vůči roli otce, ale i matky. 

Od matek se očekává mimo jiné větší míra samostatnosti a schopnosti zajistit v případě 

potřeby sebe i své děti. Od otců se na druhé straně očekává větší míra citové angažovanosti 

a aktivní péče o rodinu v tomto směru. V rámci požadavku sdílení rodičovských rolí se 

očekává i větší míra partnerství mezi rodiči a schopnost se dohodnout ohledně nastavení 

domácnosti, kdy pointou je větší míra zástupnosti otců a matek ve svých rolích navzájem 

(Maříková 2014: 46 – 47). Možný (2006) k počátku proměny rolí v postmoderní 

společnosti uvádí, že v žití jako ekonomicky nezávislé existence nebylo možné v modu 

tradičního rozvržení rolí v rámci nukleární rodiny zajistit existenci. Z tohoto důvodu tedy 

započala proměna rolí mezi muži a ženami (Možný 2006: 234). Rabušič (2001) k tématu 

dodává, že změny, které s sebou v této oblasti přinesla moderní a následně postmoderní 

společnost, se týkaly především žen. Těm se otevřely možnosti výběru životních cest, a 

pokud v minulosti byla rodina a mateřství údělem ženy, s nástupem proměny rolí se stala 

její volbou (Rabušič 2001: 224). Tento argument nelze přijmout nekriticky, argument, že 

mateřství a rodičovství je svobodnou volbou ženy je sporný. I v současné době jsou na 

ženy vyvíjeny tlaky spojené s mateřstvím.  

Věra Sokolová (2004) tradiční pojetí rodiny charakterizuje tím způsobem, že „toto 

pojetí vychází z heterosexuální normy a rodinu chápe jako manželský pár muže a ženy, 

kteří spolu bydlí a vychovávají spolu děti. Jinak se této rodině také říká rodina „nukleární‘ 

(oproti pojetím tzv. „širší‘ rodiny)“ (Sokolová 2004: 86). Maříková (1997) v jednom ze 
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svých starších textů k tématu proměny rolí v rodině a k rozhodnutí stát se například 

pracující matkou či pečujícím otcem uvádí, že toto rozhodnutí v rámci rodiny je na jedné 

straně výsledkem diskuze mezi oběma partnery, na straně druhé potom důsledkem aktuální 

sociální a ekonomické situace rodiny (Maříková 1997: 9). Co se týče spokojenosti a 

ztotožnění se s tímto typem rolí v rodině, Maříková (1997) uvádí, že muži jsou obecně, co 

se názorů na rozdělení rolí v rodině týká, konzervativnější než ženy, s touto „záměnou“ rolí 

tedy obecně souhlasí více ženy (Maříková 1997: 9). Proměna rolí a postavení mužů a žen 

v rámci rodiny není však pouze záležitostí na rovině ekonomické, ale také na rovině 

ideové. Chodorow (1978) ve svém textu hovoří o tom, že zajištění rovného rodičovství je 

posledním z článků, skrze které se zamezí reprodukci genderové nerovnosti ve společnosti 

(Chodorow 1978: 218).  

V kontextu vývoje posledních let vedle posunu v otázce rolí žen ale hovoří čím dál 

více autorů a autorek o proměně mužství a otcovství. V rámci neustálých debat o 

emancipaci bylo zpočátku téma proměny mužství spíše v pozadí, v dnešní době je ale toto 

téma čím dál více v kurzu. Pro otce, kteří se zapojují do péče o děti, případně domácích 

prací, více, než je považováno za běžné, se používají různé pojmy jako „nový“, „aktivní“, 

„pečující“, „angažovaný“ nebo „zúčastněný“ otec. V českém kontextu se pravděpodobně 

nejvíce ujal termín aktivní otec, tedy muž, který „se pravidelně zapojuje do péče o děti a 

vykonává domácí práce s tím spojené, resp. muž podílející se na péči o děti aspoň z 30 % 

procent celkového objemu všech svých činností“(Sociální podmínky otcovství 2014: 13). 

K tomu uvádí Iva Šmídová (2003), která se v českém kontextu otázce maskulinit 

dlouhodobě věnuje, že změna v pojetí maskulinity byla a je nutná. Uvádí tezi, že podle 

vědců pracujících v oborech, jako je sociologie rodiny, psychologů, psychoterapeutů a 

psychoanalytiků byl a je posun směrem k novým formám mužstvím nutným nejen ve 

vztahu k zachování mužského rodu, ale také pro zachování lidské civilizace obecně 

(Šmídová 2003: 7). K proměně mužství a otcovství se v českém kontextu vyjadřuje také 

Martin Fafejta (2012), který hovoří o tom, že v rámci procesu individualizace lze na jedné 

straně chápat proměnu otcovské role jako akt svobody, na straně druhé s sebou celá věc 

však nese mnoho problematických míst a nejistot. To, jakým způsobem se má otec své role 

v rámci postmoderní společnosti zhostit, totiž není nikde vymezeno, podle Fafejty (2012) 

je totiž instituce otcovství mnohem méně sociálně kodifikovaná než instituce mateřství. 

Klíčové pro tuto práci je jeho tvrzení, že vlivem těchto nejistot v hraní otcovských rolí 
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dochází k tomu, že matky jsou stále považovány za „standardní“ rodiče a síla instituce 

mateřství je oproti instituci otcovství nadále upevňována, ač paradoxně v čase 

postmoderny dochází k rozbíjení vzorců a zvyšování prostoru pro svobodu jednání aktérů 

(Fafejta 2012). 

Celá věc rozhodně není neproblematická a přímočará. Vývoj rolí otců a matek 

v rámci postmoderní společnosti je velmi komplikovaný, rozhodně nelze hovořit o tom, že 

by postmoderní doba přinesla nový, ale jednotný model otcovských a mateřských rolí.  

Protože rodičovské role nejsou jen svobodou volby, ale podléhají tržnímu prostředí, 

politikám státu, případně zaměstnavatelů (Sociální podmínky otcovství 2014: 9), tak i přes 

vývoj v celé věci stávající systém v ekonomické rovině dál do velké míry nahrává 

tradičnímu udržování rolí mužů a žen. Rodiny jsou tak i přes zvyšující se ideologickou 

svobodu týkající se rolí v rodině do velké míry nuceny přistoupit na model tradiční dělby 

práce. Kdy se dostávají do začarovaného kruhu, ve kterém se „expertkou na péči stává čím 

dál více žena a výrazně lepší výdělek zajišťuje muž“ (Sociální podmínky otcovství 2014: 

9). 

Ani rovina ideologická však není bez problému. Vývoj v rámci modelů otcovství a 

mateřství problematizuje ve svém textu Fafejta (2012) Říká, že i posun směrem 

k aktivnímu a pečujícímu otcovství má své stinné stránky. Naráží ve svém textu na 

strukturální legislativní problémy, které aktivním otcům hází klacky pod nohy, na druhé 

straně ale podotýká, že jsou otcové, kteří jednoduše „nejsou schopni či ochotni dostát role 

pečujících otců“(Fafejta 2012). Zpochybňuje tak v určitých částech celou debatu o 

aktivním otcovství a uvádí, že podle některých autorů se spíše než reálné chování otců 

mění „příručková kultura otcovství“. I otcové, kteří se označují jako aktivní, tak často na 

první místo staví svoji živitelskou roli a od těch méně aktivních se pak nezřídka liší pouze 

tím, že častěji zajišťují svým dětem volnočasové aktivity. Fafejta v tomto kontextu dále 

upozorňuje, že otcové jsou často po narození potomka nuceni své živitelské úsilí zvýšit, na 

druhou stranu jsou pod tlakem být pečujícími a aktivními (Fafejta 2012). 
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Vybraní autoři a autorky, včetně dvou posledních citovaných (Fafejta a Šmídová), se 

podíleli na vydání Zprávy o sociálních podmínkách otcovství v České republice38
, jež 

vznikla v roce 2014 a vydala ji Pracovní skupina muži a rovnost mužů a žen. V otázce 

českého kontextu mluví tato Zpráva o tom, že stejně jako v dalších zemích tak také v ČR 

došlo vlivem porevoluční transformace k proměně nejen oblastí, jakou jsou ekonomika 

nebo politika, ale také k proměně mezilidských vztahů. Vlivem historického vývoje a 

proměn, včetně těch spojených s emancipací žen, došlo k proměně postavení žen a mužů a 

k proměně jejich pozice v rámci rodiny (Sociální podmínky otcovství 2014: 5). K 

proměně nukleární rodiny, jejíž podstatou bylo striktní rozdělení rolí na muže-živitele a 

ženu-pečovatelku, ekonomická aktivita žen na trhu práce velmi dopomohla (Sociální 

podmínky otcovství 2014: 5). K situaci mužů-otců v kontextu dnešní doby zpráva uvádí, že 

i když nelze mluvit o jednotném modelu otcovství, trend je patrný: „vedle živitelské náplně 

otcovství je stále častěji očekávána i vyžadována mužova citová investice a aktivní 

zapojení do péče o děti“(Sociální podmínky otcovství 2014:9). 

2.2.3 VYROVNÁVÁNÍ SE S HETERONORMATIVITOU–JINÉ RODINY V DOBĚ 

POSTMODERNÍ TRANSFORMACE 

Z předchozí kapitoly vyplynulo, že v současné době je škála rodiny a rodinných 

modelů široká. Na druhou stranu z kapitoly vymezující problematiku NRP/V v ČR bylo 

zjevné, že v kontextu legislativy a textů institucionálně-administrativního diskurzu jsou 

patrné hluboké odkazy na jeden konkrétní typ rodiny – na rodinu heterosexuálního páru, 

v některých případech páru manželského. Na tomto místě se tedy zaměřím na 

heteronormativitu. 

2.2.3.1 Heterosexualita jako norma, ke které se vztahujeme 

Historii pojmu heterosexualita a ukotvování heterosexuality jako sexuální normy se 

věnuje Jonathan Katz (2002). Jádrem jeho argumentace je tvrzení, že heterosexualita 

neexistuje odnepaměti a není něčím, co je lidstvu dáno s naprostou samozřejmostí. Je 

naopak termínem a konceptem novodobým, který byl v průběhu času vytvořen a 

modifikován. Dřívější neexistenci explicitně vyjádřené heterosexuální normy ukazuje autor 

                                                           

38 Vzhledem k tomu, že za celou publikací stojí autoři a autorky jako Martin Fafejta, Martin Jára, Hana Maříková, Lukáš Müller, 

Kristýna Pešáková, Iva Šmídová, Ivan Vodochodský, Lucia Zachariášová, nejde pouze o popis nebo analýzu typ ů pracovních 

skupin na vládní úrovni. Tato Zpráva je kontextualizovaná, je analytickou prací stejně tak jako prací popisnou.  
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mimo jiné na popisu situace ve Spojených státech na počátku 19. století. V tomto období 

v popředí stála idealizace Pravé lásky, Pravého mužství a Pravého ženství a na ty se 

pohlíželo jako na vzor lidské identity. Pár složený z muže a ženy byl i chápán jako 

jednotka, která plodí děti, jejich identita tedy nebyla spojována se sexuálními 

preferencemi. Zásadní tedy nebyla sexuální preference, ale reprodukce (Katz 1990: 9). 

Katz se věnuje samotným pojmům heterosexualita a homosexualita a ukazuje, že tento 

pojmový aparát prošel v průběhu let různými proměnami, z čehož vyplývá například to, že 

být označován za heterosexuála v roce 1892 rozhodně neznamenalo totéž, jako být za něho 

označován o padesát let později. To, co bylo považováno za společensky přijatelné 

sexuální chování, se také historicky proměňovalo (a proměňuje). Zajímavé je například 

všímat si, jak se postupem času legitimizuje touha ve formě tělesného chtíče a jak se 

v otázce ustavování heterosexuality postupně staví vedle touhy plodit (Katz 1990: 

17). Z Katzovy analýzy rozličných forem sexuálních a milostných vztahů vyplývá, že 

heterosexualita (a homosexualita na druhé straně) nebyla a není neměnnou hodnotou, která 

vykazuje stále stejné prvky a stejné společenské uznání. Jde o koncept, který se v průběhu 

času proměňoval a vykrystalizoval v hluboce autoritářskou normativní ideologii. Katz 

mluví o vzniku erotického apartheidu, o heterosexualitě, která se postupem času stala 

předlohou, od které se odvozují všechny ostatní sexuality. Ne že by tedy heterosexualita (a 

homosexualita) neexistovala předtím, než byly pojmenovány. Muži a ženy po sobě ale 

v době, kdy pojem heterosexuál neexistoval, netoužili takovým způsobem, jako v  době po 

ustavení heterosexuality jako normy (Katz 1990: 28). 

K diskuzi o sexualitě a heterosexualitě jako o sociálně konstruovaném fenoménu 

přispívá také Leila Rupp. Její argumentační linie částečně nabourává Katzovu jistotu, 

s jakou popisuje historický vývoj sexuality. Rupp totiž (1999) v první řadě zpochybňuje to, 

jestli je vůbec možné jakkoli objektivně postihnout a popsat situaci týkající se sexuality 

v lidské historii. Autorka hovoří o tom, že jde vždy spíše o jakési „chytání iluze“, vždy jde 

o interpretaci jednotlivců, kdy si každý může poskládat svou realitu a příběh na základě 

individuálních schopností, pramenů a úhlů pohledů. Jako stěžejní při konstrukci obrazu o 

historii je dle Rupp nutné vidět různé formy dochovaných pramenů, u nichž však nikdy 

nemáme jistotu důvěryhodnosti a neznáme okolnosti, za kterých vznikly (Rupp 1999: 12). 

Opírat se o představu, že heterosexuální pár historicky vždy byl „přirozeným“ způsobem 

soužití, je tedy v souladu s argumenty Rupp velmi nestabilní. 
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Další téma, které Rupp (1999) přináší do debaty o sexualitě a konstruovanosti jejího 

charakteru, je otázka možnosti jasně a zřetelně vydefinovat určité kategorie a pojmy. Na 

příkladu sambijských chlapců žijících v Nové Guinei, kteří se mohou ve své kultuře stát 

opravdovými muži, pouze pokud si vloží do úst penis staršího muže a spolknou jeho 

semeno, ukazuje Rupp relativnost pojmů a zažitých standardů týkajících se sexuality 

(Rupp 1999: 15). Vzhledem k tomu, že v jiné kultuře je znakem mužnosti akt, který by 

například v západní kultuře byl interpretován zcela odlišně, narážíme na kulturní 

proměnlivost toho, co je a co není v oblasti přijatelné a žádoucí. Nehledě na to, že druhou 

otázkou zde zůstává, jak a zda bychom v různých kulturách chápali tento akt jako akt 

sexuální, či od sexuality naprosto oproštěný.Rupp je opatrnější ve stanovování závěrů, 

představuje však podobná tvrzení jako Katz, a sice že sexualita není statickým atributem 

našeho chování. Naopak upozorňuje na to, že v různých historických dobách a na různých 

místech světa bylo a je sexuální chování praktikováno různými lidmi a různými způsoby. 

Výše citovaný autor a autorka ukazují, jak složitým procesem si prošla a stále 

prochází oblast lidské sexuality, a jak relativní může být používaná terminologie. Ukazují, 

že kategorie sexuálních preferencí jsou sociálním konstruktem, na jehož formování má vliv 

celá řada faktorů. Heterosexualita se na základě uvedených informací jeví  mocensky 

konstruovanou a v našem sociálně-kulturním kontextu upřednostňovanou formou 

sexuality. Stojí hierarchicky nad ostatními formami lidské sexuality a je nikoli stejně 

hodnotnou možností, ale normou, od které jsou následně odvozeny odlišné druhy sexuality 

a ty jsou považovány za podřadné. Heteronormativita je na jedné straně diskurzem, skrze 

který je hodnoceno jakékoli sexuální chování, na druhé straně potom zvnitřnělým prvkem, 

který je obsažen uvnitř každé sexuality. 

Uvědomění si, že oblast lidské sexuality je v našem kontextu ovlivněna existencí 

heterosexuální normy a že obsahy, které do jednotlivých kategorií sexuální preference 

vkládáme, jsou kontextuální a proměnlivé, je vzhledem k tématu péče o děti důležité. 

Pokud totiž přistoupíme na to, že heterosexuální pár jakožto norma vznikl na základě 

historického vývoje a že tedy nemusí jít o definitivní a jedinou přijatelnou formu vztahu 

mezi dvěma lidmi (v kontextu NRP/V rodiči), mohla by se oblast péče o děti více otevřít 

lidem s neheterosexuální identitou. Případně by se mohla snížit váha, která je sexuálním 

preferencím v této oblasti přikládána. 
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2.2.3.2 Homoparentální rodičovství – Proč je to „problém“? 

Jak píše například Ludmila Polášková (2009), gay a lesbické rodiny jsou typickým 

příkladem ilustrujícím trendy v proměně rodiny v rámci postmoderní společnosti. Pokud je 

tradiční rodina určena, mimo jiné, genderově diferencovaným párem, je jasné, že pár dvou 

žen nebo dvou mužů nemůže tuto normu naplnit (Polášková 2009: 34). Podle Sokolové 

(2009) lze hovořit o tom, že trend gay a lesbického rodičovství je v kontextu ČR na 

permanentním vzestupu, což podle autorky dokládají na jedné straně odborné studie a 

výzkumy, na straně druhé také výpovědi a životní příběhy gay a lesbických rodičů 

(Sokolová 2009: 116). I přesto, že se postupem času podmínky pro homoparentální rodiny 

zlepšují a klima ve společnosti je přívětivější, hovoří Sokolová o „podmínečné toleranci“, 

či o „toleranci za určitých podmínek“ (Sokolová 2009: 127). Podstatou jejího argumentu je 

to, že pokud gayové a lesby nepřekračují představy společnosti o tom, jak by se měli 

chovat, společnost je ochotná je tolerovat. Jakmile však do celé věci vstoupí otázka 

rodičovství, tato tolerance se vytrácí. Touha po rodičovství gayů a leseb naráží na to, že je 

v rozporu s heteronormativním rámcem, v rámci kterého většinová společnost o 

rodičovství přemýšlí (Sokolová 2009: 127 – 128). 

Argumenty o údajné nezpůsobilosti gay a lesbických rodin vychovávat děti lze dle 

Sokolové (2004) rozdělit do dvou kategorií, které jsou rozlišeny úhlem pohledu. První 

argumenty se vztahují k rovině toho, že gayové a lesby jsou nekompetentní a nepřijatelní 

rodiče (Sokolová 2004: 82). Argument o nepřijatelnosti gayů a leseb jako rodičů je 

spojován například s teorií, že pouze muž a žena spolu mohou zplodit dítě. Toto Sokolová 

(2004) napadá a odkazuje na neplodné heterosexuální páry a na to, že gayové a lesby jsou 

fyzicky schopni mít dítě.  

Dalším argumentem je ten o absenci pohlavních rolí, tedy že dítě nemá 

v homoparentální rodině šanci se plně rozvinout (Sokolová 2004:92). O tomto typu obav 

hovoří také Nedbálková a Polášková (2005), kdy je ze strany odpůrců homoparentálních 

rodin jako problematické viděno to, že gay či lesbický pár nebude schopen v rámci 

socializace dítěte poskytnout vzory mužských a ženských rolí (Nedbálková, Polášková 

2005: 4), kdy jsou tyto vzory podle autorek u vyznavačů tradiční rodiny „stále považovány 

za jediné zdravé rozdělení rolí v rodině“(Nedbálková, Polášková 2005: 4). Představa o 

problematičnosti předávání rolí je dle Sokolové (2004) postavena na předpokladu existence 

neměnných mužských a ženských rolí, jež jsou vázány na biologické pohlaví, což je spjato 
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s představou, že všichni biologičtí muži a všechny biologické ženy mají stejný a prakticky 

neměnný soubor vlastností (Sokolová 2004). Tuto představu ale bourá ve svém textu 

Šmausová (2002), která tvrdí, že lidé jsou obdařeni vždy určitým souborem vlastností, ze 

kterých si s ohledem na konkrétní situaci volí, jakou roli v danou chvíli budou hrát. Nelze 

tedy člověka zredukovat pouze na jednu jedinou identitu, i když je na jedince ze strany 

společenských institucí vyvíjen tlak, aby hráli role, které jsou v souladu s jejich 

genderovou sebedefinicí (Šmausová 2002). Nedbálková (2005) podotýká, že z těchto obav 

a debat kolem rodičovských rolí plyne také klasický stereotyp o tom, že „v 

homosexuálním páru vždy jeden (jedna) dělá ženskou druhý (druhá) chlapa“(Nedbálková 

2005: 21). Dále dodává, že genderovaná polarita v rámci gay a lesbických vztahů bývá ale 

v souvislosti se zjištěními odborných studií homoparentality zpochybněna a kritizována, 

kdy autorka cituje výzkum, podle něhož v každodenních praktikách gay a lesbických 

vztahů existuje stereotypní rozložení tradičně ženské a mužské role jen velmi zřídka 

(Nedbálková 2005: 28). Stejně jako v heterosexuálních rodinách je diferenciace rolí 

předmětem vyjednávání, je tomu tedy tak i v rodinách homoparentálních(Nedbálková 

2005: 27). Sokolová (2004) k zajištění přenosu vzorů a rolí uvádí, že „hodnoty, které 

rodina svým dětem vštěpuje, a způsoby, jakými to dělá, včetně genderových a 

rodičovských rolí, nejsou závislé na sexuální orientaci rodičů“ (Sokolová 2004: 88). 

Interakci obou pohlaví a to, jakým způsobem jednají muži a ženy, pokud by toto bylo 

považováno za nutné a pro socializaci dítěte potřebné, mohou děti vidět ať už v širší rodině 

nebo u přátel a okolí (Sokolová 2004: 88). 

Druhý soubor argumentů proti homoparentálním rodinám se vztahuje na děti, které, 

pokud jsou vychovávány v homoparentální rodině, jsou „oběťmi“ (Sokolová 2004: 82). 

K tématu uvádí Nedbálková a Polášková (2004), že dle zjištění z jejich výzkumu jsou ale 

„gayové a lesby jsou stejně schopnými, efektivními a úspěšnými rodiči jako 

heterosexuálové“ (Nedbálková, Polášková 2004: 7) a děti vyrůstající v homoparentálních 

rodinách jsou podle analyzovaných výzkumů stejně „emočně prosperující, sociálně 

přizpůsobené a ve vzdělání a sociálním kontaktu přinejmenším tak úspěšné jako děti 

heterosexuálů“ (Nedbálková, Polášková 2004: 7). Podobné závěry z výzkumů Americké 

pediatrické asociace uvádí také Sokolová (2004). Sokolová (2004) mluví o tom, že pokud 

děti v homoparentálních rodinách trpí, je toto způsobeno homofobními projevy okolí, které 

narušují životy homoparentálních rodin. Případná traumatizace a stigmatizace dětí tedy 
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nevzniká v rodině, ale je způsobená ze strany společnosti (Sokolová 2004: 93). K tématu 

také dále například Hicks (2005), který připouští možné rozdílnosti mezi výchovou dětí 

heterosexuálním a homosexuálním párem, kdy tento rozdíl je ale dle autora způsoben 

nikoli existencí nějakých esenciálních charakteristik jednotlivých gay a lesbických párů, 

nýbrž nutností vyrovnat se s homofobií ve společnosti a zvolit životní strategie s ohledem 

na to, jak na homoparentální rodiny společnost nahlíží. Stávající diskurz tak produkuje 

rozdíly, které ale nejsou způsobeny individuálními charakteristikami aktérů, ale jejich 

chápáním ze strany majority, kdy byli (a jsou) gayové a lesby na základě celé řady 

sociálních, právních a morálních měřítek označeni za abnormální či „nepřirozené“ (Hicks 

2005). Tato teorie nasedá na tvrzení Sokolové (2004), jež cituje výzkum americké 

pediatrické asociace, kdy jedním ze závěrů odkazujících na rozdílnosti mezi homo a hetero 

rodinami bylo, že lesbické matky ze zkoumaného vzorku vykazovaly sklony být 

starostlivější při poskytování mužské role pro své děti než rozvedené heterosexuální matky 

(Sokolová 2004: 93). 

Nelze tedy k tématu přistupovat tím způsobem, že jako tvrzení proti 

homoparentálním rodinám použijeme argumenty vyplývající z netolerantnosti okolního 

prostředí. V tomto případě totiž dochází k přenesení zodpovědnosti z viníka na oběť, což je 

nepřípustné. Sokolová (2004) mluví o tom, že v takovémto případě dochází k dvojímu 

potrestání gayů a leseb – za jejich sexuální orientaci, kdy jsou vystaveni netoleranci, za 

druhé potom skrze žádost, aby se vzdali svých rodičovských tužeb. Tento druhý bod, 

pokud bychom jej převedli na jiné menšinové skupiny, vyznívá naprosto absurdně. Velmi 

těžko budeme po lidech například tzv. jiného etnika žádat, aby neplodili děti do 

společnosti, jež je rasistická.  

2.3 DISKURZ MOCI A VĚDĚNÍ 

Práce má ambice sledovat, jakým způsobem sociální pracovníci a pracovnice 

vykonávají agendu související se svěřováním dětí do některé z forem NRP/V. V této 

oblasti je koncept moci důležitý, protože jak uvádí Smutková, moc a mocenské vztahy 

v oblasti sociální práce vymezují možná „pole“, v rámci kterých k posuzování životní 

situace klientů a klientek dochází (Smutková 2010: 64). Hodlám zkoumat to, jakým 

způsobem přistupují pracovníci a pracovnice ke klientům a klientkám, respektive jakým 

způsobem probíhá proces posuzování (v kontextu této práce žadatelů a žadatelek o svěření 

dítěte). Tématem práce je sledovat činnost sociálních pracovníků a pracovnic, půjde tedy o 
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analýzu moci, která jde směrem od sociálních pracovníků a pracovnic ke klientům a 

klientkám. Dále půjde o zkoumání toho, jaká jsou stanoviska jednotlivých pracovníků a 

pracovnic k různým tématům, jaký je jejich náhled na problematiku rodiny, „zájmu dítěte“ 

a obecně celého tématu sociálně-právní ochrany dětí, respektive náhradní péče o děti. 

Jednou z otázek této práce je, jakým způsobem (a zda vůbec) jsou náhledy sociálních 

pracovníků a pracovnic a jejich styl výkonu dané agendy ovlivněny různými faktory. Od 

osobnostních charakteristik pracovníků a pracovnic, přes jejich životní zkušenosti a 

momentální rozpoložení. Otázkou bude, do jaké míry má na činnost sociálních pracovníků 

a pracovnic vliv dominantní diskurz (v tomto kontextu mám na mysli diskurz 

institucionálně-legislativní). Tedy především MPSV, legislativní nastavení agendy a 

celkový vývoj v oblasti agendy, který je opřen o mezinárodní úmluvy a strategie. Půjde o 

to hledat spojitosti mezi nastavením dominantního diskurzu a prací jednotlivých sociálních 

pracovníků a pracovnic. Jak se oni vypořádávají s koncepcemi a autoritativními texty 

k problematice sociálně-právní ochrany dětí a jak se v jejich práci odráží trendy a vývoj 

v rámci agendy. 

2.3.1 TEORIE MOCI A LEGÁLNÍ PANSTVÍ 

Klasikem, který se zabývá tématem moci, je Max Weber. K pojmu moc uvádí Velký 

sociologický slovník Weberovu definici, že „moc je schopnost donutit někoho, aby si 

počínal jinak, než by chtěl“ (Velký sociologický slovník 1996: 639). Tato definice pracuje 

v duchu, že moc je pravděpodobnost, že i přes odpor jiných je nějaký činitel schopen 

prosadit svou vlastní vůli. Pojmem, který do tématu moci zahrnuje kontext, je koncept 

panství. Panstvím lze ve weberovském duchu nazývat šanci dosáhnout u jednotlivých 

subjektů poslušnosti vůči rozkazu skrze legitimizace jednání (Weber 1999: 131). 

Weber vymezuje tři druhy panství – tradiční, charismatické a legální. Tématem této 

práce je činnosti sociálních pracovníků a pracovnic OSPOD, tedy úředníků a úřednic 

zaměstnaných ve státní správě. Z tohoto důvodu uvádím Weberovu teorii, kterou lze při 

vymezování pozice sociálních pracovníků a pracovnic použít. Moderní struktura státu je 

podle Webera neodmyslitelně spjata právě s legálním typem panství, zbývající dvě formy 

jsou formami vztahujícími se k minulosti (Weber 1969: 226 – 227).„Legální panství“ je 

druhem moci, která je postavena na existenci právních norem. Představitelem, respektive 

spíše zprostředkovatelem této moci (legálního panství), je úředník. Úředník vynáší rozkaz 

a interpretuje zákon, předpis či jinak konstruovanou abstraktní normu. Dle Weberovy 
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teorie rozkazuje nikoli úředník, ale daná právní norma. Úředník pouze reprezentuje 

instituci úřadu a verbalizuje normu (Weber 1969: 226). Podle Loužka (2005) jsou dalšími 

znaky Weberova legálního panství striktní oddělení veřejných a soukromých prostředků, 

princip úřední hierarchie, vedení spisů a existence správního aparátu (Loužek 2005: 131). 

Vztažením Weberovy teorie na současný způsob aplikace státní moci lze tedy 

vymezit moc státu
39

a popsat ji jako určitý druh panství nad lidmi, které se opírá o 

„legitimizované násilí“ (Weber 1969: 158), respektive legitimizované prostředky ustavující 

strukturu daného státu. Tedy v kontextu svěřování dětí do NRP/V lze říci, že skrze aplikaci 

státní moci, tedy legislativní vymezení a praxi agendy sociálně-právní ochrany dětí“, 

dochází k „násilí“ na žadatelích a žadatelkách o svěření dítěte do NRP/V. Některým je 

umožněno do procesu svěřování vstoupit, jiným je tato možnost institucionálně upírána.  

V duchu Weberových teorií lze OSPOD a jeho jednotlivé pracovníky a pracovnice 

považovat za subjekty „správy“, kdy tato „správa“ je vždy nutným předpokladem pro 

existenci vlády. Každá vláda pro udržení své mocenské pozice potřebuje správu (kterou 

představují jednotlivé organizace a státní aparát) a naopak každá správa potřebuje vládu 

(Loužek 2005:138). V duchu Weberovy teorie tedy tyto organizace (v této práci OSPOD) 

představují okruh lidí, kteří jsou učeni poslouchat a vykonávat rozkazy nadřízených 

subjektů, zároveň jsou také sami zainteresováni na trvání panství. Vztaženo jednotlivým 

OSPOD – pracovníci a pracovnice jsou zaměstnanci a zaměstnankyněmi státního aparátu, 

jsou existenčně závislí na trvání tohoto typu zřízení. Tedy postupují v souladu 

s institucionálně nastavenými pravidly, kdy mají možnost tato pravidla transformovat do 

praxe, tedy do určité míry proměňovat v souladu s vlastním výkladem daných pravidel. To, 

jak široký prostor pro vlastní proměnu pravidel mají sociální pracovnice a pracovníci, bude 

předmětem výzkumu této práce. 

Silnou stránkou Weberovy teorie je rovina popisná, lze skrze ni pochopit 

byrokratickou strukturu státní moci. Na druhé straně jednání jednotlivých subjektů v rámci 

státní správy je více kontextuální, závislé na různých faktorech. Byrokracie a státní 

struktura se navíc proměňují, nejsou statickou institucí a vstřebávají společenské změny.  

 

                                                           

39 Státem v tuto chvíli nemyslím abstraktní pojem, nýbrž konkrétně český stát, tedy zřízení postavené na byrokratických 
pravidlech a normách. 
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2.3.2 KONSTRUKCE A APLIKACE MOCI, TEORIE DOMINANTNÍHO DISKURZU 

Jedním z klíčových teoretiků moci, který v duchu poststrukturalismu o moci hovoří 

jako o vztahovém fenoménu uplatňujícím se na různých úrovních a různými směry v rámci 

sociální interakce mezi subjekty, je Michel Foucault. Jeho konceptualizme moci osvětluje 

jak rovinu vztahu dominantní diskurz – sociální pracovníci a pracovnice, tak rovinu vztahu 

sociální pracovnice a pracovníci – klienti a klientky. Jeho přemýšlení o moci není lineární, 

ale vícedimenzionální, tj. jednotliví aktéři a aktérky nejsou pouze ve vztahu 

podřízený/nadřízený subjekt, ale tyto roviny se v rámci každého konkrétního vztahu 

prolínají. Jednotlivé subjekty navíc nejsou pasivními, lze v nich naopak vidět aktivní a 

participující jednotky. Tedy oproti teorii Webera nejsou sociální pracovníci a pracovnice 

pouze subjekty vykonávající jednotlivé předpisy, ale do výkonu své práce promítají vlastní 

pozici. Mohou ovlivňovat nejen ty, se kterými pracují, ale jejich jednání má zpětně vliv na 

nadřízené subjekty, které do určité míry také formují.  

Foucaultovo dílo je velmi rozsáhlé, pro analytickou část této práce jsem proto zvolila 

jen některé z jeho konceptů. Pro rámování celého tématu poslouží jeho sepětí moci/vědění. 

Ve vztahu k expertnímu vědění a utváření dominantního diskurzu vymezím jeho koncept 

power/knowledge a koncept pastýřské moci, jež je spjata s moderním sociálním státem a 

jeho úředníky. Neboť právě ti jsou (na což odkazuje i Weber) hlavními představiteli a 

vykonavateli státní moci. 

2.3.2.1 Moc jako síť vztahů 

Foucault posouvá přemýšlení o moci za rovinu, jakou nastavil Weber. Moc nevidí 

jako vlastnictví nebo atribut konkrétního subjektu. Je sítí vztahů, moc je podle Foucaulta 

spíše aplikována, nežli vlastněna (Foucault 2000: 61). Moc navíc nepůsobí pouze jako 

„zákaz“ či „příkaz“ od jedněch k druhým. Moc subjekty prostupuje, aniž by se o to museli 

nebo mohli přičinit, absorbuje je, vstupuje do nich (Foucault 2000: 61). Z tohoto náhledu 

by se tedy dalo říci, že vlastně moc předchází vědomí, představuje zvnitřňující se atribut, 

něco, co se stává součástí subjektu. Vztaženo k výzkumnému tématu této práce, moc 

státního aparátu a schopnost ovlivňovat životy občanů a občanek přechází na úroveň 

sociálních pracovníků a pracovnic, kdy může být tato moc těmito subjekty zčásti 

neuvědomovaná, aplikovaná skrze výkon vlastní práce. Mocenské vztahy jsou zakořeněny 

v celé struktuře jako celku. Formy „vlády“ jedněch nad druhými nejsou lineární, je jich ve 
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společnosti mnoho a působí na sebe různými způsoby – kříží se, překrývají, omezují, ruší 

či posilují (Foucault 1996: 222). Stát navíc není pouze jednou z forem výkonu moci, je i 

polem, ke kterému se nějakým způsobem vztahují ostatní formy mocenských vztahů. 

Mocenské vztahy byly postupně svedeny pod kontrolu „vládnutí“ – „byly vytvořeny, 

rozvinuty, racionalizovány a centralizovány pod dohledem státních institucí“ (Foucault 

1996: 222). V oblasti „sociálně-právní ochrany dětí“ lze tyto atributy nalézt například u 

racionalizace určitých trendů, opatření, kdy odůvodněním jsou názory „odborníků“ a 

„odbornic“ expertního diskurzu, například z oblasti sociální práce nebo psychologie. Stát 

má možnost skrze legislativu a vydávané dokumenty definovat klíčové instituce, jako je 

v kontextu této práce například rodina. 

2.3.2.2 Pastýřská moc a proces normalizace 

Jedním z konceptů, skrze který lze nahlížet na státní výkon moci, je Foucaultův 

koncept pastýřské moci. Jde o paralelu mezi vztahem pastýře a jeho stáda, Foucault (1996) 

tuto mocenskou techniku spojuje s křesťanskými tradicemi, kdy církev ke svým 

následovníkům dle jeho teorie přistupovala obdobným způsobem. Moderní stát dle něho 

tuto techniku integroval do svého politického aparátu (Foucault 1996: 2025), a to tím 

způsobem, že nastavuje pravidla, hranice a sankce. V oblasti svěřování dětí do NRP/V jde 

například o to, koho stát skrze legislativní nastavení „pověří“ tím, že je vhodným 

pečovatelem či pečovatelkou. Tedy v zájmu „dobra dětí“ je stát garantem a soudcem, 

stanoví pravidla, za jakých lze o dítě v rámci NRP/V pečovat, a poskytuje pečujícím 

osobám finanční kompenzaci a benefity pro ně a pro dítě. Stát a jeho instituce tedy 

„normalizuje“ celou oblast.  

Foucault normalizaci vztahuje k disciplinárním institucím, které podle něho 

porovnávají, diferencují, hierarchizují, homogenizují a vylučují (Foucault 2000: 260). 

Sociální pracovníci jsou státem pověřeni k výkonu agendy „sociálně-právní ochrany dětí“, 

díky čemuž se z nich stávají „soudci normality“. Sociální práce se podle Kappla (2005) 

aktivně „podílí na udržení chodu společnosti, jejím úkolem je podle postmodernistů 

„normalizace“ klientů, jejichž životní dráhy se odchylují od průměru, přičemž tento 

průměr je předem nadefinován“ (2005: 63).V kontextu svěřování dětí do NRP/V se 

uplatňují normy související s tím, jaká osoba je „vhodná“ k tomu pečovat o dítě, jaká 

rodina je pro dítě „žádoucí“ atd. V otázce posuzování žadatelů a žadatelek o svěření dítěte 

do NRP/V jde o porovnávání s normou ukotvenou v národních i mezinárodních 
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strategických dokumentech a metodikách, na druhé straně také s normou každého 

konkrétního sociálního pracovníka či pracovnice. Skrze porovnávání s normou a 

„disciplinaci“ klientů a klientek dochází k tomu, že se eliminují „nechtěné“ atributy u 

žadatelů a žadatelek, a to tím způsobem, že určitým lidem není umožněno do procesu 

svěření dítěte do NRP/V vstoupit nebo že je jim možné celý proces ztížit či znepříjemnit. 

Na druhé straně v rámci této disciplinace dochází k „formování chtěného chování“ 

(Chambon, 1999:66) směrem k ideální normě.  

2.3.2.3 Power/knowledge 

Velkým tématem v rámci této práce je vztahovost mezi dominantním diskurzem, 

expertním diskurzem a strategiemi v rámci agendy NRP/V a činností konkrétních 

pracovníků a pracovnic. Z předchozích částí této kapitoly vyplynulo, že stát jakožto 

„pastýř“ představuje určitou formu koncentrované moci. Jedním z prostředníků, jak stát 

působí na občany a občanky, je skrze úředníky a úřednice. Na tomto místě bych ve spojení 

s Foucaultovým konceptem power/knowledge neboli moci/vědění ráda otevřela prostor pro 

sledování vztahu mezi státem jakožto institucí, jednotlivými pracovníky a pracovnicemi 

OSPOD jakožto vykonavateli a vykonavatelkami agendy a souborem vědění, jež lze 

v diskurzu sociálně-právní ochrany dětí považovat za dominantní, autoritativní.  

Moc dle Foucaultovy teorie souvisí s věděním. V moderní společnosti je na základě 

vědeckého poznání definováno, co je a co není v dané společnosti normou. Ke vztahu mezi 

věděním a mocí autor uvádí, že moc a vědění na sebe vzájemně působí, neboť „neexistuje 

vztah moci, aniž se v korelaci k němu konstituuje pole vědění, ani neexistuje vědění, které 

současně nepředpokládá a nekonstituuje vztahy moci“(Foucault 2000: 62). Uvádí, že spíš 

než předpokládat, že moc zaslepuje a že skrze zřeknutí se moci lze dosáhnout vědění, by 

bylo na místě připustit, že vědění produkuje moc (Foucault 2000: 62).Mocenské vztahy 

podle Foucaulta ale neexistují v nějaké globální bipolaritě. Mezi vládci a ovládanými 

nepanuje dualita směrem shora dolů, jde spíše o hru mnohočetných vztahů formujících se 

ve výrobních aparátech, rodinách, v různých skupinách a institucích. Tyto různosměrně 

propojené vztahy slouží jako základna, od které se účinky rozštěpují do celé struktury, do 

celého „těla“ společnosti (Foucault 1999: 110–111). 
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2.3.3 POZICE STÁTU A KONSTRUKCE LEGITIMNÍCH NOSITELŮ MOCI 

Bourdieu (1998)poukazuje na důležitost překlenutí představy, že sociální svět, 

respektive sociální vztahy, jsou vztahy fyzické síly, vztahy komunikační, utvářející 

významy (Bourdieu 1998: 87). Mluví o tom, že v našich společnostech se stát do velké 

míry podílí na utváření a předávání forem a nástrojů výstavby sociální skutečnosti. Stát 

formuje dispozice, na druhé straně prosazuje a vštěpuje základní principy klasifikace. Stát 

je zdrojem symbolické účinnosti veškerých obřadů (Bourdieu 1989: 88). Stát navíc dle 

autorovy teorie konstruuje profesionály – například úředníky a úřednice, kdy tento profesní 

titul obsahuje určitý symbolický kapitál. Paralelou, na které tento velmi podstatný jev 

Bourdieu vysvětluje, je šlechtictví. Šlechtic je někdo, kdo je nejen známý, slavný a 

uznávaný, je to navíc někdo, kdo je oficiální autoritou, kdo je rozpoznatelný, pro všechny 

známý a v jistém smyslu „univerzální“ (Bourdieu 1991: 241). Vztaženo k tématu této práce 

se tedy u jednotlivých sociálních pracovníků a pracovnic zhmotňuje moc, která není nutně 

spojena s kvalitami a schopnostmi jednotlivých lidí, ale s určitou symbolickou mocí, která 

apriori předchází konkrétní jednotlivce.  

Bourdieu k úloze státu a jeho schopnosti koncentrovat a aplikovat moc uvádí, že stát 

pomocí různých nástrojů utváří a sjednocuje pravidla – právní, lingvistická a metrická – a 

na druhé straně homogenizuje formy komunikace, zvláště komunikace úřední (formuláře, 

tiskopisy atd.) (Bourdieu 1998:79). Stát tedy nejen formalizuje a redistribuuje pravidla 

(tedy sjednocuje teoreticky), ale soustavně buduje mentální struktury (Bourdieu 1998: 79). 

V oblasti NRP/V tedy buduje povědomí o tom, jaká forma péče je pro dítě „správná“, tedy 

jaké typy rodiny jsou „žádoucí“ a jaké normu nenaplňují.  

Bourdieu (1991) v souvislosti s konceptem symbolické moci přináší téma 

konstruovanosti významů a reality. Potenciálem symbolické moci je to, že je utvářena 

cyklicky, skrze vztahy a interakce mezi těmi subjekty, které moc uplatňují, a těmi, kteří se 

jí podřizují (Bourdieu 1991: 170). Symbolická moc je moc spočívající v donucování lidí 

věřit určitým předdefinovaným významům, jde o konstruování reality a její rozsévání mezi 

subjekty, kdy celý proces probíhá zdánlivě neviditelně a zdá se být zcela legitimním. 

V případě sociálních pracovníků a pracovnic v kontextu svěřování dětí do NRP/V lze 

symbolickou moc chápat jako schopnost přinutit žadatele a žadatelky pochopit, z jakých 

důvodů jsou nebo nejsou právě oni/ony „dobrými“ potenciálními pečovateli a 
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pečovatelkami. Jde o přenesení dominantních významů skrze sociální pracovníky a 

pracovnice na žadatele a žadatelky.  

3 EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 METODOLOGIE 

3.1.1 FORMULACE TÉMATU VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Diplomová práce navazuje a dále důkladněji rozpracovává zjištění mé bakalářské 

práce s názvem Systém náhradní rodinné výchovy v ČR a jeho koncepce rodiny. Metodou 

kvalitativní obsahové analýzy jsem hledala odpověď nato, jaký typ rodiny vystupuje jako 

normativní v rámci diskurzu NRP/V v ČR a jakým způsobem se normativní představy o 

rodině a jejích funkcích promítají do definice spektra potenciálních žadatelů/žadatelek o 

některou z forem NRP/V. Mimo jiné jsem dospěla k závěru, že instituty NRP/V v ČR jsou 

silně provázány s určitou konkrétní koncepcí rodiny a rodinného soužití, i když se tato 

koncepce mírně liší v důsledku toho, zda analyzujeme dokumenty MPSV, českou 

legislativu, či expertní diskurz. Neliší se však dominující schéma, kterým je ve všech třech 

případech heteronormativita. Směrem k vymezení spektra potenciálních žadatelů a 

žadatelek se tato heteronorma promítá v tom ohledu, že zákon vedle jednotlivců 

umožňoval přijmout dítě do společné péče pouze manželům. Nebyl prostor pro společné 

adopce či pěstounskou péči například nesezdanými heterosexuálními a homosexuálními 

páry či registrovanými partnery. Z českého právního řádu tak vyplynulo, že v otázce 

NRP/V upřednostňuje manžele před jinými typy partnerského soužití a ustavuje tak určitou 

koncepci rodiny jako nadřazenou jiným rodinným uskupením. Stejně tak expertní diskurz a 

strategické dokumenty MPSV definovaly žádoucí rodinu jako rodinu prokreativní, 

přirozenou či manželskou a odkazovaly tak implicitně na rodinu ustavenou na základě 

heteronormativity. 

Závěry bakalářské práce zde uvádím z toho důvodu, že považuji za důležité 

propojovat rovinu psaných dokumentů a následné činnosti sociálních pracovníků a 

pracovnic. V rámci diplomové práce budu zkoumat činnost sociálních pracovníků a 

pracovnic OSPOD při procesu svěřování dětí do NRP/V, přičemž se domnívám, že tito 

pracovníci a pracovnice se vzdělávají a praxi následně vykonávají ruku v ruce 

s legislativou a autoritativními strategickými dokumenty. Tedy jejich postupy a výkon 
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agendy jsou formovány diskurzivním nastavením agendy NRP/V a oni se s ním musí 

během své praxe potýkat. V empirické části diplomové práce budu vedle odpovědí 

analyzovat také aktuálně platné strategické dokumenty. To především z toho důvodu, aby 

byly ještě před analýzou odpovědí sociálních pracovnic a pracovníka vymezeny koncepty, 

kterých se ve svých odpovědích dotýkají, a aby bylo možné následně propojovat, jak se 

k různým tématům staví psané texty a jak se k nim staví lidé, kteří agendu sociálně-právní 

ochrany dětí v praxi vykovávají.  

V  diplomové práci bude téma rodiny v kontextu svěřování dětí do NRP/V důležité, 

protože náhled na instituci rodiny je spojený s tím, koho a za jakých podmínek považujeme 

za „vhodnou“ pečující osobu pro dítě. Tedy skrze zkoumání normativů spojených 

s konceptem rodiny lze sledovat, jakým způsobem je v praxi ze strany sociálních 

pracovníků a pracovnic OSPOD přistupováno k žadatelům a žadatelkám o svěření dítěte do 

NRP/V. To, jakou měrou mohou jednotliví sociální pracovníci a pracovnice celý proces 

ovlivnit, tedy do jaké míry mohou vlastní představy projektovat do procesu svěřování, 

bude další rovinou analýzy této práce. Téma rodiny tak, stejně jako v práci bakalářské, 

prostupuje i práci diplomovou. Kladu si však jiné otázky: 

Jaké místo v procesu svěřování dětí do některé z forem náhradní rodinné 

péče/výchovy zaujímají sociální pracovníci a pracovnice OSPOD? Jak reflektují svoji 

pozici, svůj prostor a (ne)možnost aktivně ovlivňovat jednotlivé fáze procesu svěřování dětí 

do některé z forem náhradní rodinné péče/výchovy? 

Jakou roli v rámci procesu svěřování dětí do některé z forem náhradní rodinné 

péče/výchovy hrají normativní představy o rodině? Jak je tento normativ koncipován? Jak 

se tento normativ projevuje v klíčových kritériích užívaných pro hodnocení situace dítěte, 

jako je například tzv. nejlepší zájem dítěte? Jakým obsahem tento koncept naplňují 

jednotliví sociální pracovníci a pracovnice OSPOD? 

Na tyto výzkumné otázky budu hledat odpověď pomocí kombinace metod, a to 

analýzou vybraných národních a nadnárodních dokumentů a následně analýzou rozhovorů 

se sociálními pracovnicemi a pracovníkem OSPOD.  

 

 



55 

 

3.1.2 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU, PARADIGMATICKÝ RÁMEC 

Pokud bych měla vymezit paradigma, ve kterém se budu pohybovat, nejblíže by mu 

bylo paradigma sociálně-konstruktivistické. V rámci svého výzkumu budu k realitě 

přistupovat jako k sociálně konstruované, zároveň však jako k „objektivně“ existující. Ke 

stěžejním pojmům a kategoriím, se kterými budu ve své práci operovat (gender, sexualita, 

etnicita, „postižení“/nezpůsobilost), přistupuji jako ke konstruktům, které jsou neustále 

utvářeny v průběhu času v kontextu společenských, politických a ekonomických změn. I 

přes to, že jsou tyto pojmy a realita důsledkem sociálních konstrukcí, jsou na druhé straně 

ale „reálné“ v tom smyslu, jak uvádí například Stuart Hall (1982). Tedy realita je 

konstruována tím, jak jsou určité věci označeny skrze jazyk (Hall 1982:1057). Podle Guby 

a Lincolna (1994) je pro konstruktivistické paradigma typická snaha o kritiku a 

transformaci stávajících struktur, což se mi zdá charakterizující také pro můj styl 

přemýšlení a analýzy.  

V rámci analýzy jednání sociálních pracovníků a pracovnic a v rámci snahy o hledání 

prostoru pro možnost vložit do jednání vlastní názory jsou důležité i další atributy spojené 

se sociálně-konstruktivistickým paradigmatem. Protože člověk není izolovanou jednotkou 

a (ve většině případů) žije v interakci s druhými, je mu v rámci procesu socializace 

předáván určitý soubor norem a zvyků, na kterých je daná společnost postavena. Dochází 

k internalizaci těchto sociálních norem a člověk „přejímá‘“ svět, v němž už žijí ostatní 

lidé“ (Berger, Luckman 1999: 129). Berger a Luckman (1999) hovoří v této souvislosti o 

tom, že „(…) primární socializací se u dítěte vytváří vědomí postupné abstrakce od rolí a 

postojů určitých lidí k rolím a postojům obecným“ (Berger, Luckman 1999: 131). 

V důsledku zvnitřnění norem si tedy zobecňujeme původně konkrétní zážitky a vytváříme 

soubor vědění, který se stane obecnou sadou nástrojů, skrze které nahlížíme na okolní svět. 

Toto paradigma je v rámci mého výzkumu relevantní z toho důvodu, že v otázce výkonu 

praxe jednotlivých pracovníků a pracovnic budu sledovat, jaké vlivy na jejich činnost, 

rozhodování a přístup ke klientům a klientkám mají různé faktory. A i když je v některých 

místech patrná snaha o odosobnění se od daného rozhodování, nepovažuji toto, s ohledem 

na sociálně-konstruktivistické teorie, za možné. Spolu s přijímáním sociálních norem a 

dovedností si člověk totiž dle těchto teorií osvojuje také způsoby, jakými jsou lidé zvyklí 

nahlížet jeden na druhého a jakým pojmovým aparátem se navzájem označují. V procesu 

nabírání tohoto souboru poznatků hraje stěžejní roli jazyk. Podle Bergera a Luckmana 
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(1999) představuje jazyk nejdůležitější nástroj socializace (Berger, Luckman 1999: 132), 

který nám mimo jiné pomáhá tříbit myšlenky a kategorizovat. A právě existence různých 

analytických kategorií a jejich používání při práci se žadateli a žadatelkami o svěření dítěte 

do některé z forem NRP/V je jedním z témat, která se v rámci rozhovorů s respondentkami 

a respondentem objevovala. 

Protože běžně užívané kategorie, pomocí kterých rozdělujeme lidi do různých 

skupin, jsou hodnotově zatížené a konstitutivní, považuji je z tohoto důvodu za 

problematické. O to více, že pokud je užívají lidé mající se vyjádřit o jiných lidech v tak 

zásadní otázce, jakou je způsobilost/nezpůsobilost k rodičovství, je nutné k jednotlivým 

kategoriím přistupovat kriticky a co nejcitlivěji vnímat dopady, jaké může dané označení 

mít. Zdá se mi tedy podstatné, jak sociální pracovníci a pracovnice jednotlivé žadatele 

skrze vlastní pojmový aparát označí, jak o nich následně referují a jaké charakteristiky jim 

připisují. Tyto kategorie a označování však nepovažuji za neproblematické, v rámci jejich 

definice přemýšlím v souladu s teorií Crenshaw (1989), podle níž není dost dobře možné, 

aby kategorie měly jasnou definici, nejsou objektivně danou realitou s pevnými hranicemi, 

ale neustále se modifikují vzhledem ke kontextu. Stejně jako Crenshaw nepředpokládám, 

že s kategoriemi jako gender, etnicita nebo sexuální orientace lze pracovat jako 

s neměnnými a striktně definovatelnými. Protože však, s ohledem na sociálně-

konstruktivistická tvrzení, jsou lidé socializováni skrze určitý myšlenkový a jazykový 

aparát, nelze se určitému třídění lidí při rozhovorech vyhnout.  

Především v souvislosti s tím, že považuji za velmi důležitou reflexivitu a vymezení 

vlastní pozice a vztahu ke zkoumanému a také proto, že chci k respondentům a 

respondentkám přistupovat jako k aktivně participujícím subjektům, zařadila bych svůj 

výzkum do rámce feministické výzkumné praxe. Snažím se co možná nejvíce reflektovat 

vlastní subjektivitu v rámci výzkumu, svoje očekávání, citlivost vůči danému tématu a také 

to, jakým způsobem mohu konečný výsledek rozhovoru ovlivnit přítomností právě mojí 

vlastní osoby. Moje pozice je v celé oblasti poměrně komplikovaná, a to v současné chvíli 

především z toho důvodu, že v průběhu práce jsme začala pracovat jako sociální 

pracovnice OSPOD. Více o reflexi vlastní pozice v další kapitole.  

Ramazamgolu a Holland (2002) považují za feministický každý výzkum, jehož cílem 

je „vytvářet vědění, jenž bude přínosné pro efektivní transformaci genderové 

nespravedlnosti a subordinace“ (Ramazangolu, Holland 2002: 147). S tímto přístupem se 
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ztotožňuji, myslím si totiž, že díky feministickému výzkumu mohou být rozkrývány 

problémy týkající se například lidí neidentifikujících se s heterosexuální orientací, ale také 

těch, kterým jsou společensky připisovány další atributy jinakosti. Překonáváním 

paradigmatu subjekt – objekt v rámci rozhovorů je podle Kiczkové (2006) vytvářen 

předpoklad autentických, kvalitativních a individuálních odpovědí jednotlivých 

komunikačních partnerů a partnerek (Kiczková 2006: 21). Věřím, že pokud dokáže 

výzkumník či výzkumnice pracovat tak, že komunikační partneři a partnerky získají pocit 

svobody, necítí se být pod tlakem a mají pocit kontroly nad vlastními odpověďmi, jsou 

otevřenější a nechají mnohem více nahlédnout do vlastních přemýšlecích strategií.  

K celému procesu zkoumání přistupuji tak, že vnímám proměnu vlastního přístupu 

k danému tématu ve smyslu, jak o ní mluví Reinharz (2005), tedy že nejen vkládáme do 

výzkumu své „já“, ale navíc jej v souvislosti s kontaktem s výzkumným tématem také 

přetváříme (Reinharz in Guba, Lincoln 2005: 210). Tedy spolu s tím, jak se posouvá 

výzkum, posouvá se také vlastní postoj bádající/ho, což může mít za důsledek částečnou 

změnu směru celého výzkumu. V rámci práce na mém výzkumu se nakonec tato teoretická 

myšlenka proměnila v praxi, protože v závislosti na jednotlivých rozhovorech se neustále 

proměňovala dílčí výzkumná témata, respektive určité aspekty, které se zpočátku nezdály 

být podstatné, případně nebyly viditelné, nakonec velmi výrazně vstoupily do procesu 

hledání odpovědí na výzkumné otázky. Konkrétně jde především o tematiku reflexe pozice 

jednotlivých sociálních pracovníků a pracovnic. Kdy se mi před vstupem do terénu nezdálo 

nijak významné sledovat, jak jednotliví sociální pracovníci a pracovnice vnímají svoji 

pozici v celém procesu svěřování dětí do NRP/V. Až z prvních rozhovorů vyvstalo téma 

moci (ve smyslu prostoru jednotlivých pracovníků a pracovnic pro ovlivnění celého 

procesu svěřování dětí do NRP/V) jako jedno z témat klíčových.  

Z metodologického hlediska bude můj výzkum kvalitativní, a to nejen použitou 

metodou, kterou budou především polostrukturované rozhovory a kvalitativní a diskurzivní 

analýza normativních dokumentů, ale také v obecných aspektech, o kterých hovoří 

například Denzin a Lincoln (2008). Ti poukazují na to, že věda není hodnotově neutrální, 

ale že je naopak propojena s mocí a výzkumné závěry mají přímé politické implikace 

(Denzin, Lincoln 2008: 8). Výzkum je podle nich interaktivním procesem, který je 

formovaný celou škálou faktorů, ať už jde o osobní historii badatelů a badatelek, nebo o 

gender, etnicitu či sociální třídu (Denzin, Lincoln 2008: 8). Za přínos kvalitativní 
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výzkumné strategie považuji, že badatel či badatelka mohou přehodnocovat vlastní 

stanoviska a svůj pohled zkoumání i během již realizovaného výzkumu, čímž je zamezeno 

strnulosti zkoumání. Díky tomu lze v průběhu výzkumu nalézat i neočekávané 

pravidelnosti ve struktuře a mohou se objevit dimenze, se kterými se na počátku vůbec 

nepočítalo, ale jejich prozkoumání je obohacující (Disman, 1993: 289). 

3.1.3 POZICIONALITA A LOKACE 

Vzhledem k tomu, že jsem svůj výzkum zarámovala do feministické výzkumné 

tradice, pro kterou je základním předpokladem reflexe vlastní pozice badatele či badatelky, 

pokusím se v následující kapitole vymezit, v jakém vztahu stojím vzhledem ke 

zkoumanému tématu, a reflektovat vztah k respondentkám a respondentovi. V tomto 

ohledu se ztotožňuji s tvrzeními, která v souvislosti s popisem feministické kritiky vědy 

uvádí Jan Matonoha (2005), tedy že „badatel/ka není v žádném případě nějakým 

anonymním hlasem přicházejícím odnikud, nýbrž konkrétním individuem s konkrétními 

společenskými motivacemi, cíli, ideologickými zájmy, očekáváními a představami, 

politickou a osobní historií, poznávacím zázemím atd.“ (Matonoha 2005: 31).  

Moje diplomová práce navazuje na práci bakalářkou, takže pro mě zkoumaná oblast 

není novým tématem, z odborného hlediska už jsem do této sféry pronikla dříve. Vedle 

zkušeností, které si do výzkumu přináším ze psaní bakalářské práce, je pro mě sféra 

NRP/V známým terénem ale především proto, že jsem sama před několika lety prošla 

procesem svěřování dítěte do pěstounské péče. Uvědomuji si, že vlastní zkušenost do velké 

míry ovlivnila nejen výběr tohoto výzkumného tématu, ale také můj následný přístup 

k celé věci. 

V současné chvíli mám tedy už cca 5 let v pěstounské péči svoji mladší sestru. Z 

tohoto důvodu jsem v úzkém kontaktu jak se sociálními pracovníky a pracovnicemi 

OSPOD, tak také s psycholožkami, psychology a dalšími rodiči, kteří jsou ve více či méně 

podobné situaci. Jsem tedy zároveň v pozici klientky sociální práce. Především 

prostřednictvím skupinových setkání, která jsou organizovaná ze strany OSPOD v místě 

mého bydliště, se navíc potkávám s rodiči dalších dětí, a mám tak možnost neustále 

nahlížet do problémů, na které rodiče při svěřování dětí naráželi. V tomto ohledu se ze mě 

v průběhu let stala členka určitého kolektivu, v rámci něhož získávám určitou míru laické 

expertnosti v oboru NRP/V. 
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To, že jsem sama prošla procesem svěření dítěte do NRP/V, mělo vliv už na to, že 

jsem se v rámci bakalářské a následně také v rámci magisterské práce rozhodla toto téma 

podrobněji zkoumat. Na tomto místě považuji za důležité popsat, jaké pocity spojené 

s mou vlastní zkušeností mě k výzkumnému tématu dovedly. Když jsem žádala o svěření 

své sestry do péče, bylo mi 21 let, byla jsem svobodná, neměla jsem stabilní práci a 

studovala jsem vysokou školu v rámci denního studia. Při jednání s pracovnicí OSPOD 

jsem měla pocit, že nesplňuji charakteristiky, které jsou u žadatelů a žadatelek obecně 

považovány za žádoucí, a byla jsem konfrontována s tím, co tato pracovnice OSPOD 

považovala za pozitivní atributy u žadatelů a žadatelek o některou z forem NRP/V. 

Narážela jsem na různé negativní reakce a přicházela varování, že nemám příliš velké 

šance na svěření sestry, které bylo v té době 9 let, do péče. Toto se dělo nejen ze strany 

širšího okolí, ale zpočátku velmi výrazně také právě ze strany pracovnic a pracovníků 

OSPOD, s nimiž jsem v té době o svěření sestry do péče jednala. V době, když už jsem 

měla sestru svěřenou ve své péči, jsem si navíc po rozchodu s přítelem našla partnerku. 

Tím pádem jsem na malém městě vzbudila rozruch a posunula se v rámci škály normality. 

Moje partnerské/sexuální preference se stala pro mnoho lidí nepřijatelnou, případně 

neuchopitelnou. V této době jsem však už měla formálně všechny věci kolem svěření 

sestry dořešené a se sociálními pracovnicemi OSPOD už jsem byla v kontaktu mnohem 

méně. Nedokážu tedy odhadnout, jak by OSPOD a následně také soud v rámci řízení 

reagoval, kdybych v době, kdy jsem o sestru žádala, žila s partnerkou. Celý proces a 

přístup jednotlivých aktérů ve mně zanechal poměrně hluboký dojem o tom, jak velkou roli 

hrají v rámci systému svěřování dětí do NRP/V předsudky a stereotypy spojené 

s představou normy a normality. V rámci celého sporu o svěření sestry do péče jsme proti 

sobě totiž stáli na jedné straně já, na straně druhé moji prarodiče, kteří o sestru v té době 

pečovali a měli ji už svěřenou do pěstounské péče. I přes to, že sestra po celou dobu, kdy 

žila s babičkou, mluvila o tom, že chce žít se mnou, trvalo zhruba dva roky, než jsem 

dokázala všechny zúčastněné aktéry přesvědčit, že pro sestru je lepší, aby žila se mnou. Ze 

strany sociální pracovnice OSPOD, což potvrdilo i její vyjádření u prvního soudního 

jednání, vyplynulo, že preferuje, aby sestra vyrůstala v „úplné rodině“. Na základě toho 

potom tato sociální pracovnice požadovala psychologické vyšetření moje i prarodičů a celý 

spor se tak ještě o několik měsíců protáhl. Na moje konkrétní výtky směrem k  tomu, že 

babička nezajišťuje péči o sestru tak, jak by měla, a že sestra v důsledku této situace trpí, 
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dlouho nikdo nebral zřetel. Převládlo přesvědčení, že prarodiče jsou zajištěni, jsou na 

výchovu dva a sestře tak poskytují adekvátní zázemí.  

Vzhledem k tomu, že mým druhým oborem v rámci bakalářského studia byla vedle 

genderu ještě veřejná politika, jsem při rozhovorech cítila, že mě sociální pracovníci a 

pracovnice brali do velké míry jako člověka z oboru. Tedy že jsem pro ně představovala 

potenciální budoucí kolegyni a tento fakt ovlivnil to, jakým způsobem ke mně v rámci 

rozhovorů přistupovali a do jakých témat mě nechali nahlédnout. Myslím si, že díky tomu 

bylo pro mě snazší získat jejich důvěru a otevřenost. V tomto ohledu tedy moje pozice 

mohla částečně ovlivnit celý výzkum, protože jak uvádí Letherby (2003), nejen badatelé a 

badatelky, ale také respondenti a respondentky jsou ve výzkumu angažovaní. V souvislosti 

s tím, že mají vlastní pohled na badatele či badatelku a vytváří si své představy o cílech 

výzkumu, volí také vlastní míru otevřenosti a prezentují sami sebe a své příběhy (Letherby 

2003: 68). 

Z výše uvedených důvodů mi již na počátku výzkumu bylo jasné, že do výzkumu 

nemohu jít s představou, že jsem nezaujatou badatelkou. Tímto však můj vztah vzhledem 

ke zkoumanému tématu nekončí. V průběhu psaní diplomové práce, kdy už jsem měla 

zrealizované všechny rozhovory, se mi ze strany OSPOD v místě mého bydliště naskytla 

nabídka nastoupit na místo sociální pracovnice. Tuto nabídku jsem přijala a v době, kdy 

jsem začínala s analýzou rozhovorů, jsem tedy nastoupila do kolektivu, kde mojí novou 

kolegyní a vedoucím byli moje respondentka a respondent. Rozhovory s nimi už jsem 

v této době měla nahrané a částečně i zpracované, v této fázi mě tedy ještě neovlivňoval 

následný vztah k nim. Moje působení v oboru, o němž jsem psala svou práci, mělo však na 

výsledný výzkum a podobu práce zajisté do velké míry vliv. Čím déle jsem se pohybovala 

v prostředí výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, tím menší odstup jsem měla. 

V rámci své práce sice nevykonávám přímo agendu NRP/V, nýbrž agendu opatrovnictví 

nezletilých dětí a agendu kurately pro děti a mládež, dá se však říci, že jde o oblasti blízké 

a v různých ohledech svázané se stejným metodickým a ideovým základem. Proto pro mě 

při psaní práce bylo a je poměrně obtížné udržet optiku a pozici badatelky a nepřistupovat 

k tématům již jako člověk z praxe.  

Mou výhodou v oblasti NRP/V vzhledem k mé pozici byla možnost poměrně 

nenásilně proniknout do terénu a získat si důvěru respondentů a respondentek, což se 

projevovalo v otevřenosti, s jakou se mnou o jednotlivých tématech hovořili. Jako další 
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výhodu vnímám to, že jsem skrze skupinová setkání pěstounů a pěstounek získávala stále 

nové podněty a otevírala se nová témata. V konečné fázi pro mě byly velmi přínosné také 

znalosti kolegů a kolegyň na OSPOD, protože problematika legislativního ukotvení agendy 

NRP/V je v některých ohledech poměrně nejasná a k zorientování v tématu mi byly 

konzultace s nimi velmi přínosné. Všechny tyto výhody lze na druhou stranu považovat za 

nevýhody, moje vlastní angažovanost v tématu může teoreticky zapříčiňovat neschopnost 

poodstoupit a podívat se na zkoumaný terén s odstupem. Toto jsem však měla po celou 

dobu na paměti a snažila jsem se, aby má osobní zainteresovanost v tématu byla pro 

výsledek mého výzkumu co nejvíce přínosem. 

3.1.4 TECHNIKY SBĚRU A ANALÝZY DAT 

3.1.4.1 Výběr respondentek a respondentů 

Při výběru respondentů a respondentek jsem postupovala tím způsobem, že jsem 

telefonicky zkontaktovala OSPOD, které byly nejbližší místu mého bydliště, a sjednala si 

schůzky s pracovnicemi a pracovníkem, kteří v rámci daného odboru vykonávají agendu 

NRP/V. Jde o šest sociálních pracovnic a jednoho sociálního pracovníka, kdy všichni 

pracují na odboru sociálně právní ochrany dětí, celkem na čtyřech různých úřadech v rámci 

Pardubického kraje. Kromě dvou z nich, kteří mě z dřívějška znali jako klientku, jsem byla 

pro ostatní respondentky cizím člověkem. Především z důvodu dostupnosti a dojezdové 

vzdálenosti jsem si vybrala kraj, v němž bydlím. Nepovažuji za důležité nijak výrazně 

představovat respondentky a respondentka, za důležité považuji uvést pouze základní 

charakteristiky – tedy druh agendy, kterou v současné chvíli v rámci OSPOD vykonávají, 

jejich věk a dobu praxe. Vzhledem k tomu, že v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

pracuje obecně více žen než mužů, odpovídal tomu také výzkumný vzorek.Podařilo se mi 

poskládat takovou skupinu respondentek a respondenta, která má poměrně velký věkový 

rozptyl (nejmladší respondentce je 27 let, nejstarší 65 let) a kde je také velmi široká škála 

doby praxe na OSPOD (nejmenší délka praxe 3 roky, nejdelší 35 let). Ač tedy výzkumný 

vzorek vybíraný podle těchto kritérií nebyl velký, dá se říci, že jsem získala odpovědi jak 

od začínajících pracovnic a pracovníka, tak od pracovnic s dlouholetou praxí. Jména a 

názvy odborů jsou změněná a rozhovory jsou anonymizované. Vznikla tedy skupina 

respondentek a respondenta: pan Stejskal – OSPOD 1, paní Látalová - OSPOD 1. paní 

Potůčková – OSPOD 2, paní Nováková – OSPOD 2. paní Hanáková – OSPOD 3, paní 

Felgrová – OSPOD 3, paní Plavecká – OSPOD 4. 
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Rozhovory se sociálními pracovnicemi a pracovníkem (celkem 7) jsem následně 

doplnila ještě o dva rozhovory s psycholožkami, které se pohybují v oblasti svěřovaných 

do NRP/V (působí jako školitelky na setkáních pěstounských rodin a jsou v kontaktu 

s jednotlivými OSPODy, kterým tak slouží jako konzultantky). Dále jsem připojila 

rozhovor s jednou pěstounkou, která má v pěstounské péči dva chlapce. Tyto doplňující 

rozhovory nebudou primárním výzkumným materiálem, sloužily spíše k dokreslení 

celkového kontextu a oblasti svěřování dětí. 

3.1.4.2 Vedení rozhovorů 

Všechny rozhovory byly vedeny v prostředí kanceláří jednotlivých pracovníků a 

pracovnic. Volbu místa rozhovoru jsme nechala na respondentech a respondentovi, všichni 

shodně uvedli, že nebude problém, když rozhovor provedeme u nich v kanceláři, a to 

v rámci pracovní doby. Mám za to, že díky známému prostředí se respondentky a 

respondent cítili jistě, svým způsobem v určité expertní roli a byli poměrně otevření. 

Jako metodu sběru dat jsem pro svou práci zvolila polostrukturované rozhovory, tedy 

rozhovor byl veden skrze předpřipravené tematické oblasti. Těmito oblastmi byla oblast 

popisu vlastní pracovní náplně, oblast vymezení konceptu nejlepšího zájmu dítěte, diskuze 

týkající se současné a normativní rodiny, oblast aktuálních témat v rámci sociálně-právní 

ochrany dětí. V souvislosti s těmito tematickými oblastmi jsem následně sepsala osm šířeji 

položených otázek, se kterými jsme následně vstupovala do rozhovorů (PŘÍLOHA Č. 2). 

Byl tedy nastavený hrubý plán a klíčové oblasti rozhovoru. Při rozhovorech se mi 

osvědčilo položit na začátku obecnější otázku související s tím, jaká je na konkrétním 

OSPOD praxe týkající se práce s žadateli a žadatelkami o zařazení do krajské evidence 

žadatelů o svěření dítěte do NRP/V. Zjednodušeně řečeno mě zajímalo, co se stane, když 

na dveře kanceláře konkrétní sociální pracovnice nebo pracovníka zaklepe člověk, který 

má zájem stát se osvojitelem/kou nebo pěstounem/kou. Šlo o otázku, která se jevila jako 

obecná a byla položena jako dotaz na proces, nikoli na osobní názory respondentek a 

respondenta. Tedy pomohla k tomu, aby se respondentky a respondent rozmluvili. 

Dalo by se tedy říci, že všechny rozhovory plynuly po časové ose: první příchod 

žadatele nebo žadatelky – odeslání žádosti na krajský úřad. V rámci této osy jsem 

nechávala většinu času respondentky a respondenta hovořit plynule, pouze jsem udávala 

rozhovorům směr. Protože cílem bylo nejen získat data, ale také sledovat, jaká témata 

sociální pracovníci a pracovnice do rozhovorů sami přinesou, snažila jsem se do velké 
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míry nechat rozhovory plynout tempem, které sami udávali. Musím říct, že u všech 

rozhovorů, k mému vlastnímu překvapení, docházelo k tomu, že k jednotlivým tématům 

(která jsem měla předpřipravená) se respondentky a respondent poměrně plynule 

dopracovali sami. Skrze narace jednotlivých sociálních pracovníků a pracovnic jsem tak 

došla k tomu, že všichni, ač každý má jinak dlouho praxi, pracuje na jiném odboru, je 

individualitou s vlastní sadou názorů, inklinovali k podobným tématům a poukazovali na 

podobná úskalí v rámci nich. Nemám na mysli pouze to, že se každý z nich zaměřil na 

popis procesu, který je do velké míry ukotven zákonem, ale spíše to, že poměrně často 

zmiňovali stejná problematická místa (ať už šlo o problematiku spojenou s budováním 

identity dítěte nebo například o reflexi tématu tzv. homoparentálního rodičovství) a 

poukazovali na podobné postupy či teorie, jak se s těmito problematickými aspekty 

vyrovnat. Toto je bezesporu způsobeno tím, že vykonávají stejnou agendu a v praxi tedy 

řeší podobné problémy. Velký vliv však může mít i to, že jsou ze strany nadřízených 

institucí zásobováni stejnými metodickými materiály, jsou jim nabízena stejná školení a 

sdílí tak určitý soubor vědění, který lze v tomto diskurzu povařovat za expertní. 

3.1.4.3 Způsob zpracování rozhovorů a analýzy dat 

 

Všechny rozhovory jsem se souhlasem respondentek a respondenta nahrávala na svůj 

mobilní telefon. Následně jsem se je v co nejkratším čase snažila doslovně přepsat. Do 

přepisů jsme neuváděla non-verbální komunikaci, pouze jsem přepsala slovní sdělení. 

Předpokládala jsem, což se nakonec potvrdilo, že při následné analýze si budu opakovaně 

pouštět nahrané rozhovory a pasáže, které budu citovat, tedy ještě několikrát uslyším. Tím 

tedy uslyším i to, jakým způsobem o tématu respondentky a respondent hovořili, tedy 

intonaci, pauzy, tón hlasu a způsob promluvy. Ke každému rozhovoru jsem navíc měla i 

samostatný soubor, kam jsem bezprostředně po nahrání rozhovoru přepsala poznámky 

zapsané během rozhovoru, vlastní pocity a dojem z rozhovoru a chování respondentky či 

respondenta.  

Ve chvíli, kdy jsme měla rozhovory přepsané, jsem přistoupila k fázi jejich analýzy. 

V prvotní fázi jsem postupovala pomocí metody otevřeného kódování, kdy jsem pročítala 

přepsané rozhovory a jednotlivým částem (citacím) jsem přiřazovala určité kódy v podobě 

slov nebo slovních spojení. Nejdříve jsem tedy rozhovory rozdělila pomocí kódování na 

určité segmenty (Flick 2006: 307). V tuto chvíli jsem postupovala v souladu s teorií Coffey 



64 

 

a Atkinsona (1996), kteří na badatele a badatelky apelují v tom smyslu, že smyslem 

kódování by mělo být nikoli data redukovat, ale spíše je v rámci procesu kódování rozvíjet, 

transformovat a rekonceptualizovat (Coffey, Atkinson, 1996: 29). Jednotlivým sdělením 

uvedeným v rozhovorech jsem tedy připisovala určité kódy, tedy významy a obsahy, které 

respondentky a respondent jednotlivým tématům připisovali. Kódování jsem prováděla 

ručně, nepoužívala jsem tedy žádný speciální software. Už samotný proces kódování byl 

zároveň i analýzou v tom smyslu, jak uvádějí Coffey a Attkinson (1996), kdy skrze 

kódování docházelo k propojování jednotlivých úseků rozhovoru, které se nějakým 

způsobem vztahovaly ke stejnému tématu. 

Ve chvíli, kdy jsem měla rozhovory okódované, vymezila jsem si na základě nich 

čtyři kategorie: „Moje role“, „Nejlepší zájem dítěte“, „Normativní rodina“ a „Ideální 

žadatel/ka“. Obsahem kategorie „moje role“ byla reflexe vlastní činnosti a prostoru  

sociálních pracovníků a pracovnic v rámci procesu svěřování dětí do některého z institutů 

NRP/V. O vymezování vlastní pozice respondentů a respondentek a o reflexi jejich výkonu 

agendy NRP/V. Obsahem kategorie „Nejlepší zájem dítěte“ bylo sledovat, čímkonkrétně je 

ze strany respondentek a respondenta naplňován jeden z klíčových konceptů v rámci 

agendy sociálně-právní ochrany dětí – zájem dítěte. Kategorie s názvem „normativní 

rodina“ sdružovala sdělení spojená s tématem rodiny, kde jsem se zaměřila především na 

to, jak k definici pojmu rodina přistupují jednotlivé respondentky a respondent. Dále také 

jejich náhledy spojené s tématy aktuálními v celé oblasti, především s tématem 

homoparentálních rodin. Kategorie „ideální žadatel/ka“ obsahovala kódy spojené 

s náhledem respondentů a respondentek na osoby žadatelů a žadatelek o některou z forem 

NRP/V. 

Jednotlivé kódy jsem ke kategoriím přiřazovala tím způsobem, že jsem si pro každou 

kategorii vytvořila zvláštní dokument, do kterého jsem shromažďovala citace a kódy, které 

se k dané kategorii vztahovaly. Některé kódy bylo možné začlenit pod více kategorií, nelze 

tedy říci, že by bylo možné témata striktně oddělit. Práce s kódy nebyla tedy pouze 

mechanickým procesem třídění jednotlivých sdělení, nýbrž v souladu s teorií Coffey a 

Attkinsona přeskupováním dat a snahou přemýšlet o určitých jevech různým způsobem a 

z různých úhlů pohledu (Coffey, Attkinson, 1996: 27-29).  
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3.1.4.4 Obsahová analýza 

 

Jak už bylo uvedeno, analytická část práce je vedle zpracování dat získaných 

z rozhovorů postavena také na analýze psaných textů vztahujících sek tématu NRP/V v 

ČR. Jako způsob analýzy vybraných dokumentů jsem použila obsahovou analýzu. Podle 

Dismana (2002) je obsahová analýza metodou, jež umožňuje provádět analýzu sdělení 

jakéhokoli druhu. Při tomto druhu analýzy se badatel či badatelka může zabývat obsahem 

sdělení, jeho formou, autorem, anebo také například adresátem (Disman 2002: 168). 

Součástí jednotlivých kapitol je na různých místech analýza dokumentů souvisejících 

s expertním a administrativně-institucionálním diskurzem v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí, respektive NRP/V
40

. Postupovala jsem tím způsobem, že k jednotlivým 

tematickým oblastem, které byly pro analytickou část práce klíčové – a to především 

koncept nejlepšího zájmu dítěte a koncept rodiny, jsem hledala strategické dokumenty a 

aktuální autoritativní texty, které tyto pojmy vymezují. 

3.2 ANALÝZA ZJIŠTĚNÝCH DAT 

Analytická část této práce bude mít za úkol sledovat činnost pracovníků a pracovnic 

OSPOD v rámci systému svěřování dětí do některé z forem NRP/V v ČR. Právě tito 

pracovníci a pracovnice jsou v rámci systému svěřování dětí prvními subjekty, se kterými 

přijdou žadatelé a žadatelky do kontaktu a kteří shromažďují podklady pro následnou 

žádost o zařazení či nezařazení do seznamu žadatelů. Jak vyplynulo z teoretické části této 

práce, v rámci praxe sociálně-právní ochrany dětí jsou OSPOD subjekty pro celý proces 

klíčovými.  

Budu zde zkoumat, jakým způsobem pracovníci a pracovnice vyjednávají svoji 

pozici v celém systému NRP/V, jak tuto agendu v praxi vykonávají a jak velkou míry moci 

a prostoru své osobě přikládají. Bude mě zajímat, jak se dominantní diskurz týkající se 

NRP/V (tedy legislativní ukotvení a strategie MPSV) promítá do činností sociálních 

pracovníků a pracovnic. Dále jaká a (zda vůbec) existuje souvztažnost mezi ideovým 

nastavením jednotlivých pracovníků a pracovnic a současnými trendy v oblasti NRP/V.  

                                                           

40 Expertní diskurz podrobněji je zpracován v jedné z teoretických kapitol této práce. V té se mimo jiné věnuji také relevanci 
jednotlivých druhů dokumentů, o které se práce na různých místech opírá. V souvislosti s obsahovou analýzou je totiž dle 
Miovského (2006) právě relevance dat použitých k analýze pro celý výzkum klíčová.  
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Vedle tématu činnosti pracovníků a pracovnic OSPOD a vyjednávání jejich pozice 

v rámci NRP/V bude cílem analýzy také zjistit, jakou roli v rámci procesu svěřování dětí 

do NRP/V hraje konstrukce normativů týkajících se rodiny a rodinné péče. Zda a jakým 

způsobem sociální pracovníci a pracovnice konstruují tento normativ, v jakém je vztahu 

k dominantnímu diskurzu a vývoji„sociálně-právní ochrany dětí“ a jaký může/nemůže mít 

vliv na následné zařazení či nezařazení uchazečů do registru žadatelů o svěření dítěte. 

V tomto budou nápomocné především odpovědi vztahující se k tématu rodiny a k tématu 

„nejlepšího zájmu dítěte“ Cílem je sledovat, jakou roli mohou hrát představy o rodině a 

rodinném prostředí v rámci procesu svěřování dětí do některé z forem NRP/V.  

3.2.1 „NAŠE PRAXE“ 

Primárním zdrojem materiálu pro analýzu jsou rozhovory se sociálními pracovnicemi 

a jedním sociálním pracovníkem. V ústředí stojí tedy jejich reflexe vlastní činnosti v rámci 

výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí.  

3.2.1.1 „Jenom úřednice“ 

 

Podle Weberovy teorie byrokracie lze státní aparát v moderní společnosti 

charakterizovat jako legální panství. K tomuto typu panství se váže předpoklad, že aby stát 

mohl fungovat a mocensky působit na občany a občanky, potřebuje zprostředkovatele moci 

– úředníky a úřednice (Weber 1969: 226). Vnímání sebe sama jako „zprostředkovatelku 

moci“ je vidět u paní Látalové. Ta na dotaz, jakým způsobem ona vstupuje do celého 

procesu svěřování dítěte do NRP/V, uvádí: „My jenom dáváme tu průvodní žádost 

dokupy. … Tady si o tom povídáme, co jaká forma péče obnáší, případně jim tady 

předáme různé sešity k tomu, co teď máme z kraje“ (Látalová; zvýraznění autorka). Při 

bližší specifikaci její činnosti se následně ukazuje, že její pojem „jenom dáváme žádost 

dokupy“ v praxi znamená úvodní rozhovor s žadateli či žadatelkami, předání celé řady 

informací, tiskopisů, následné další rozhovory, sociální šetření v rodině a nakonec 

postoupení celého spisu kraji, včetně vyjádření vlastního stanoviska. Ke své pozici v rámci 

sociálního šetření na dotaz, zda jde do rodiny a tam posuzuje prostředí, uvádí: „To ne, to 

my se tam spolu o tom bavíme a já si to zaznamenávám, pak to dopíšu do záznamu, ale já 

to neposuzuju, posuzuje to pak ten krajskej úřad. My to jenom sepíšeme a shromažďujeme 

tyhle informace“ (Látalová; zvýraznění autorka). Brání se slovu posuzování, považuje se 

za někoho, kdo shromažďuje, nehodnotí, v konečném důsledku neformuluje výsledné 
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rozhodnutí. Rozkazuje, respektive koná tedy nikoli úředník, ale daná právní norma, 

v tomto případě reprezentovaná pokynem krajského úřadu. 

V obdobném duchu hovoří paní Potůčková: „My jsme v podstatě jenom, jim to 

říkáme, my jsme jenom sběratelé dat, protože my v podstatě s nima jenom vyplňujeme 

žádost a děláme to šetření a takový, ale rozhoduje krajskej úřad“  (Potůčková; zvýraznění 

autorka). Poukazuje na to, že rozhoduje krajský úřad. Na základě jejího (i dalších) 

vyjádření se lze domnívat, že představa, že sociální pracovníci a pracovnice OSPOD pouze 

shromažďují, vyplývá právě z toho, že konečný verdikt o zařazení či nezařazení žadatele 

nebo žadatelky fakticky vydává na konci krajský úřad. Zodpovědnost je tedy předávána na 

nadřízený orgán. 

I přes to, že v předchozích dvou citacích – paní Látalové a paní Potůčkové – je vidět 

částečné odevzdání zodpovědnosti směrem k rukám krajského úřadu, celá situace rozhodně 

není přímočará. Paní Hanáková uvádí k dotazu na to, jakým způsobem může ona jako 

pracovnice OSPOD do celého procesu vložit vlastní vhled, že  

„je to o tom osobním kontaktu s těma lidma. Takže můžete je tím víc, když už 

k vám dojdou, tak můžete je víc namotivovat anebo odradit. To bych řekla, že to je 

jakoby na každým z nás“ (Hanáková).  

Ihned dodává, že  

„v rámci toho procesu my ale nehodnotíme, případně hodnotíme, když 

zpracováváme to šetření, tak v rámci našeho vyjádření nebo upozornění, když 

bysme tam našli rizika. Ale my hlavně dožádáváme zprávy, který shromažďujeme a 

zasíláme na kraj“ (Hanáková). 

Svou roli vidí ve shromažďování, dožádání jednotlivých zpráv a v tom, že jejím 

cílem je odevzdat materiál kraji, který je posuzovatelem. Na jedné straně tedy vnímá svoje 

místo a svou osobu (v případě otázky působení na klienta či klientku, motivace), na straně 

druhé však zůstává v rovině, kdy ona je sběratelkou, nespojuje si, či minimálně 

neverbalizuje, jak je její osoba vztažena k následnému materiálu, který předává kraji (a na 

základě kterého kraj rozhoduje).  

Na tomto místě tedy do celé věci vstupuje otázka reflexivity každého pracovníka či 

pracovnice. V kontextu sociální práce se tímto zaobírá Navrátil, který reflexivitu chápe 

jako „užitečnou cestu kontroly předpokladů a okolností, s nimiž sociální pracovník operuje 

v rámci své práce s klienty“ (Navrátil 2010: 24). Jde tedy o jakousi zpětnou vazbu, kterou 
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sociální pracovník či pracovnice využívá k prohloubení kvality své práce. Podle Navrátila 

je tento styl praxe pro profesi sociálního pracovníka příhodnější než proceduralizace 

postupů a byrokratizace (Navrátil 2010: 24). V otázce vnášení subjektivity do výkonu 

sociální práce uvádí Navrátil teorii o tom, že sociální pracovník je (také) vždy především 

člověkem, jako takový tedy sice může chtít akceptovat metodická, manažerská či etická 

pravidla, ne vždy se mu to může však dařit (Kopřiva 1997 In Navrátil 2010: 24). 

V obdobném duchu hovoří také Smutek, podle něhož je sociální pracovník za všech 

okolností vždy stále člověkem, který disponuje „příruční zásobou vědění“. Tedy je 

člověkem postiženým určitým typem výchovy, s individuálními životními zkušenostmi, 

životními zážitky a řebříčkem hodnot, z něhož vyplývají motivy a strategie každodenního 

jednání a rozhodování (Smutek 2010: 50). Každý sociální pracovník či pracovnice se, i 

pokud se maximálně snaží o zodpovědné posuzování, nevyhne vnášení vlastní subjektivity 

do rozhodování a jednání. Z tohoto důvodu Navrátil vyzdvihuje reflexivitu jako strategii, 

jejímž cílem je nikoli odhalování objektivní pravdy, ale „otevírání prostoru pro zohlednění 

různých pravd, s nimiž a v nichž účastníci a klienti žijí“ (Navrátil 2010: 24). 

K tématu reflexe vlastní subjektivity uvádí paní Plavecká v kontextu posuzování 

žadatelů a žadatelek v rámci sociálních šetření, že vnímá svoji roli svojí jako významnou:  

„Určitě no. Když jsou případy, že je to takový jako nechci říct, že nevíte, ale že tam 

něco cejtíte a nedokážete to jakoby popsat a zároveň nechcete tý rodině jakoby 

ublížit, tak pak jako jezdíme i ve dvou jo. … A pak se o tom jakoby i bavíme, pak 

sedneme do auta a bavíme se: a hele a všimla sis …“ (Plavecká). 

Z toho, že považuje za důležité konzultovat určité situace s kolegyní, je vidět, že i 

když to přímo neverbalizuje, přiznává si vliv, který na popis dané situace může mít její 

subjektivní pohled. V některých chvílích při popisu konkrétní situace paní Látalová 

nahlédne na téma vlivu své osoby: „protože si říkám no, jako já jsem taky každej den jinak 

naladěná“ (Plavecká). Právě ona je ale v rámci realizovaných rozhovorů jednou z těch 

respondentek, která na několika místech trvá na své roli pouhé úřednice a odkazuje na 

objektivitu úředníka:  

„ … já v první řadě jsem jako úředník. Já jsem tady zaměstnanec, nějaký vaše 

hodnoty taky máte a ctíte je, podle zákona se ale musíte chovat tak a tak. Nemůžete 

si v podstatě říct: já vám nevyhovím, protože moje zaměření je takový nebo 

makový“ (Plavecká).  
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Podobnou sebereflexi nabízí v tomto kontextu další respondentka, když upozorňuje 

na rizika spojená s posuzováním nejlepšího zájmu dítěte:  

„Když je něco obtížnýho, jdu za vedoucím a řešíme to společně. Plno věcí je tam o 

tom i jak to vidí druhej z nás. I k tomu šetření si ho kdyžtak vezmu, jestli to vidím 

stejně, nebo jestli ty to vidíš jinak, aby to nebylo jenom o tom, jak to ten jeden 

vidí“(Látalová). 

V rámci sociálních šetření si paní Plavecká a paní Látalová uvědomují riziko 

posuzování a považují za důležité v praxi zjistit i náhled kolegy či kolegyně. Což je jedním 

z kroků, který odpovídá postupu v rámci teorie užití metody reflexivity, jak o ní píše 

Navrátil (2010). Na druhou stranu v jiných pasážích svého rozhovoru situaci nereflektují, 

používají směrem ke své práci slovní spojení jako „jenom“, „sbíráme“, „shromažďujeme“ 

či„jsem v první řadě úřednice“.  

Další respondentka, paní Felgrová, ke své roli v rámci agendy svěřování dětí do 

NRP/V uvedla, že „na rozhodování má určitě vliv i vlastní názor, ale je to pouze v rámci 

agendy.“ (Felgrová) Připustila tedy, že její subjektivita do rozhodování vstupuje. Na dotaz 

ale poté dovysvětlila, že slovní spojení „pouze v rámci agendy“ znamená, že nevloží svůj 

„osobní“ názor, ale názor, který je formovaný zkušenostmi v rámci praxe v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí. Nabídne tedy názor, který je v určitých mezích, je to názor, 

který je přípustný v rámci diskurzu, ve kterém pracuje. 

Ač pravděpodobně nikoli účelově, sociální pracovníci a pracovnice částečně 

bagatelizují vlastní prostor pro ovlivnění výsledku celého procesu. Z jednotlivých 

odpovědí týkajících se především popisu situací z praxe je ale vidět, že tento prostor reálně 

existuje a že si na některých místech sociální pracovnice uvědomují, že do celé věci 

vstupují s jakousi „příruční zásobou vědění“ (jak píše Smutek (2010)). Jejich ne/reflexi 

toho, jakým způsobem v praxi pracují a rozhodují v rámci celého procesu, lze nejlépe 

vyčíst z konkrétních popisů situací v praxi, zaměřím se proto v následujících kapitolách 

právě na odpovědi týkající se konkrétní praxe sociálních pracovníků a pracovnic.  

3.2.1.2 „Jak to děláme u nás“ 

Jedním z bodů, který sociální pracovníci a pracovnice v rámci shromažďování 

informací o žadatelích a žadatelkách pokrývají, je sociální šetření. To probíhá v místě 

bydliště rodiny, je však na konkrétním OSPOD, jakým způsobem šetření realizuje. Zda 

ohlášeně, či neohlášeně, najednou, či vícekrát.  
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Protože se praxe jednotlivých OSPOD v určitých ohledech různí, tak i v případě 

sociálního šetření jsou strategie různé. Shoda však panuje v tom, že všechny respondentky, 

které se k tomuto vyjadřovaly (paní Látalová, paní Potůčková, paní Plavecká, paní 

Hanáková), uvedly, že šetření v rámci praxe NRP/V provádějí po předchozí domluvě. 

Nechodí tedy neohlášeně. Na tomto místě se možná odráží to, že k žadatelům a 

žadatelkám, v kontextu situace, kdy je pěstounů nedostatek, přistupují apriori velmi 

pozitivně. Proto předem ohlašují šetření. Paní Potůčková vyzdvihuje, že je od počátku 

důležité příchozí žadatele a žadatelky motivovat, ocenit, jak je obdivuhodné, že chtějí 

někomu pomoci. Téma snahy namotivovat se prolíná většinou rozhovorů. Vstřícnost a 

snahu o domluvu je vidět u paní Plavecké:  

„Volíme čas a hodinu vzájemně tak, aby byl dobrej pro to, aby nikam nespěchali. 

… Vyhovím i jakoby navečer na šetření. Jo jako oni mi řeknou, víte co, my jsme až 

v 6 hodin doma, tak říkám no, to je jako nářez, to ovlivní můj časovej 

harmonogram, ale udělám to“ (Plavecká).  

V možnostech paní Plavecké je přizpůsobit se, pokud to zhodnotí za přínosné:  

„Taky jsem měla, že jsem seděla u žadatelů do půl 9. Ale oni byli daleko 

uvolněnější, protože neletěli z tý práce. Pokud to opravdu jsou lidi a vidím to, že 

jsou spolupracující, že jsou snaživí, udělám to“ (Plavecká).  

Tedy ona zhodnotí, zda si to žadatelé a žadatelky zaslouží a má možnost vytvořit u 

nich podmínky, aby nebyly ve stresu, tedy de facto může ovlivnit ráz celého sociálního 

šetření. 

3.2.1.2.1 „Podle čeho jedu – já vs. Požadavky kraje“ 

Výsledky sociálního šetření jsou jedním z několika dokumentů, které jsou ze strany 

OSPOD předávány krajskému úřadu. Jak bylo podrobněji popsáno v teoretické části práce, 

dalšími dokumenty jsou například zpráva od lékaře nebo fotografie žadatelů a žadatelek. 

Ze strany institucionálně-administrativního diskurzu je tedy stanoveno, jak má vypadat 

žádost potřebná pro vstup do procesu svěřování dětí do NRP/V. Je vymezeno, co je nutné o 

žadatelích a žadatelkách vědět. Stát stanovuje rámec, utváří a sjednocuje pravidla (k úloze 

státu a koncentraci moci podrobněji například Bourdieu 1998). Stát formalizuje a 

redistribuuje pravidla (tedy sjednocuje celou věc teoreticky), na druhé straně skrze to také 

soustavně buduje mentální struktury (Bourdieu 1998: 79). Skrze tyto mechanismy tedy 

vymezuje mantinely, v rámci kterých jednotlivý sociální pracovníci a pracovnice mají 

prostor jednat. Skrze budování mentálních struktur může částečně sjednocovat, jakým 
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způsobem sociální pracovníci a pracovnice posuzování žadatelů a žadatelek přistupují. 

Stále však, jak ukazují rozhovory, zůstává prostor pro vlastní styl aplikace formálních 

pravidel. 

Paní Látalová na dotaz, kdo v souvislosti se sociálním šetřením sestavuje soubor 

otázek, uvádí:  

„My to máme z kraje. Respektive je to daný v zákoně, co má žádost obsahovat a 

nám ještě v rámci porad na kraji dávají ty podklady, co bychom, jak by to mělo bejt 

to šetření“ (Látalová).  

Paní Látalová se odkazuje na požadavky vyplývající ze zákona, tedy na formální 

stránku celé věci. Podle § 21 zákona č. 359/1999 Sb. jsou v odstavci 5 vyjmenovány 

jednotlivé dokumenty, které má obsahovat spisová dokumentace o žadatelích a 

žadatelkách, a která se následně předává na krajský úřad. Není zde ale explicitně uvedeno, 

že má OSPOD do spisové dokumentace zahrnout zprávu ze sociálního šetření. Nejblíže 

tomu je písmeno f, které hovoří o „údajích o ekonomických a sociálních poměrech“ (§ 21 

zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí). Nijak konkrétně však 

nevymezuje, jaké oblasti má tento bod pokrývat, v jakém formátu a do jaké hloubky má 

být tedy sociální šetření provedeno. Ze zákona defacto ani nevyplývá, jakým způsobem má 

OSPOD informace zjišťovat, zda pohovorem či návštěvou v domácnosti. Zákon 

nevymezuje, že jednou z částí spisu má být dokument popisující sociální šetření. Paní 

Látalová v další části rozhovoru celou situaci dovysvětluje a hovoří o tom, že pomocný 

formulář k sociálnímu šetření si vytvořila sama na základě informací, které má z krajského 

úřadu. Na jedné z krajských porad byly směrem k OSPOD předány informace o tom, na 

jaké oblasti se při šetření mají zaměřit. Z jejího vyjádření tedy vyplývá, že stěžejní v rámci 

specifikace oblastí, které má při šetření sledovat, je směr nastavený krajským úřadem. To, 

že má docházet k sociálnímu šetření, vyplývá tedy nikoli přímo ze zákona, ale z praxe a 

požadavků jednotlivých krajů. V tuto chvíli tak dochází ze strany krajského úřadu 

k transformaci formálních a legislativních pravidel. 

Paní Látalová při rozhovoru ukazuje soubory, které přišly z krajského úřadu 

s názvem „Struktura polořízeného rozhovoru sociálních pracovnic se žadateli NRP“  
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(Příloha č. 1).
41

 Z tohoto dokumentu vyplývá, na jaké oblasti se kraj při zkoumání žadatelů 

a žadatelek chce zaměřovat, co od OSPOD vyžaduje. V doprovodném souboru, kde 

krajský úřad vysvětluje, co má podle jeho požadavků spisová dokumentace obsahovat, je 

tučně podtržená věta: „Sociální poměry – šetření zaměřené i na další informace o 

žadatelích (dle požadavku posuzujících psychologů zaslaných na ORP již v předcházejícím 

období), ne jen popis bydlení!“ Paní Látalová dovysvětluje, že v souvislosti s požadavky 

kraje orientuje sociální šetření určitým směrem. Ukazuje vlastní formulář, který si pro 

sociální šetření vytvořila a který veskrze kopíruje body uvedené ve formuláři z kraje. 

V této chvíli tedy ona transformuje požadavky kraje a stanovuje si konkrétní scénář 

sociálního šetření. Z legislativně nastavených požadavků se tak přes požadavky krajského 

úřadu dostává do situace, kdy konečnou podobu sociálního šetření stanovuje ona. 

3.2.1.2.2 „Hlavně ať to dítě ví, čí je“ 

Jak bylo uvedeno v teoretické části práce, jedním z trendů v rámci agendy NRP/V, 

konkrétně především pěstounské péče
42

, je snaha zajišťovat dětem přijatým do náhradních 

rodin kontakt s biologickou rodinou. Na tomto místě chci poukázat na to, jak dochází 

k prostupování dominantního vědění do nižší úrovně agendy. MPSV svými strategiemi, 

které čerpají z nadřazených právních norem a strategií, nastaví určitý směr. Tento směr 

následně přejde na úroveň krajských úřadů, které už (v souladu s legislativou, ve které jsou 

pravidla stanovena poměrně zeširoka) vytvoří praktický a konkrétní manuál pro OSPOD. 

Čímž tedy přenese zpočátku ideologický směr do praxe každodenního konání. Na příkladu 

snahy o zajišťování kontaktu dětí s biologickou rodinou lze sledovat, kudy je otevřená 

cesta k formování jednání sociálních pracovnic a pracovníků v praxi, jak tedy v praxi 

probíhá foucaultovské propojení mezi mocí a věděním. 

Z formuláře, který je krajským úřadem zasílán jednotlivým OSPOD,jako klíčové 

vyvstává téma podrobné rodinné anamnézy žadatelů a žadatelek, jejich širší rodiny a 

předků. V souvislosti s trendem kontaktu s biologickou rodinou, udržováním vztahu s širší 

rodinou a původními příbuznými dítěte, lze sledovat vazbu, kdy je na jedné straně nastaven 

trend udržovat kontakt s biologickou rodinou dítěte, na straně druhé je apelováno na 

                                                           

41 Zde jsou vymezeny a specifikovány oblasti jako „Rodiče žadatele“, „Sourozenci žadatele“, „Vztahy v  původní rodině“, Dětství a 
dospívání žadatele“, „Významné události“, „Kamarádské vztahy“, „Manželství“, „Sebereflexe“, „Rozvod“, Zaměstnání“, „Zdravotní  
stav“, „Děti“, „Motivace a představy“, „Konkrétnější představa o přijímání dítěte“.  
42 I u osvojitelství je tento trend a apel na nové rodiče veden v podobném duchu, protože ale po osvojení vznikají stejná práva a 
povinnosti, jako u běžné rodiny s vlastními dětmi, nelze na rodiče v této věci vyvíjet v době po přijetí dítěte takový tlak. 
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pracovníky a pracovnice OSPOD, aby prozkoumali vztah a strategie žadatelů a žadatelek 

vůči vlastní rodině. Celá úvaha jde tedy v duchu teorie Bourdieho, který hovoří o tom, že 

stát (na tomto místě reprezentovaný MPSV) na jedné straně formuje dispozice, na druhé 

straně prosazuje a vštěpuje základní principy. Stát se dle něho tedy podílí na utváření a 

předávání forem a nástrojů výstavby sociální skutečnosti. (Bourdieu 1989: 88). Tento 

aspekt promítání určitého souboru vědění do práce s žadateli a žadatelkami se odkryje 

podrobněji v další části, která bude pojednávat už o konkrétních strategiích pracovníků a 

pracovnic při sociálním šetření. 

Směrem k praxi sociálních šetření mě zajímalo, na jaká témata a oblasti se sociální 

pracovníci a pracovnice v rámci svých šetření v souvislosti s NRP/V zaměřují. Jednou 

z otázek, kterou jsem při rozhovorech pokládala, bylo, co je pro ně osobně stěžejní 

v terénu. Co je uhodí do očí jako první, na čem staví. Paní Potůčková uvádí, že pro ni je u 

sociálních šetření „určitě nejdůležitější ta vztahová část“ (Potůčková). Dovysvětluje, že 

myslí vztahy v širší rodině. Pokud u šetření žadatel či žadatelka mluví o tom, že mají třeba 

bratra, se kterým se nevídají, sestru, se kterou jsou pohádaní atd., tak z tohoto usuzuje, že 

jde o „mírně netolerantní prostředí“ (Potůčková). Mluví o tom, že v rámci pěstounské péče 

nebo adopce je ale právě tolerance a schopnost komunikace velmi podstatným prvkem, 

protože se pěstouni či osvojitelé budou muset potýkat s celou řadou problémů. Uvádí, že  

„ty děti nejsou prostě v 90 procentech úplně v pořádku, dost často jsou to i děti se 

zdravotníma problémama. … Na druhou stranu vždycky říkám, i vlastní děti se vám 

takhle můžou narodit. No takže je potřeba tam nějakou tu toleranci mít. Neočekávat 

prostě“ (Potůčková).  

Paní Potůčková vede svou úvahu v duchu vývoje celé agendy směrem ke kontaktu 

dítěte s původní rodinou. Její náhled tedy koresponduje s tím, jak je institucionálně „shora“ 

nastaven směr celé agendy.  

Téma tolerance paní Potůčková spojuje s tématem komunikace a „atmosféry“ mezi 

partnery. „Je to taková ta atmosféra, která se dá těžko takhle říct, ale to třeba poznáte, jak 

třeba ti partneři spolu komunikujou před vámi, jak to třeba probíhá, já to pak popisuju 

v tom záznamu, i třeba kdo byl dominantní“ (Potůčková). V tuto chvíli přináší téma čehosi 

neuchopitelného, snahu postihnout interakci mezi lidmi, chování. Mluví o tom, že ji 

zajímají konkrétní situace ze života žadatele či žadatelky. To, co je například v životě 

potkalo špatného a jak se s tím vypořádali. U osvojitelů například, jak se vypořádali s tím, 
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že nemohou mít vlastní děti. Na dotaz, co z toho o lidech vyčte, co to pro ni evokuje, 

odpovídá, že „je to o tom, že nejsou připravený třeba.“ Vzápětí dodává:  

„Ale jako já nejsem od toho, abych tohle soudila. Já musím říct, že mi v těch 

rozhovorech v té první štaci jsme od toho, abychom to zaznamenaly. Ta příprava 

potom na kraji má ty fáze. Takže my jim to všechno sesbíráme a pošleme na 

krajský úřad“ (Potůčková).  

V rámci jejího vyprávění je vidět, že na jedné straně popíše a pojmenuje, co je pro 

ni při sociálním šetření stěžejní. Následně celé téma ale opět rámuje do toho, že jí 

nepřísluší soudit a hodnotit, že „pouze“ předává materiál ke zhodnocení krajskému úřadu . 

K tématu důležitosti rodinné anamnézy žadatelů se vyjadřuje také další 

respondentka, paní Hanáková. Stejně jako paní Potůčková mluví o tom, že v kontextu 

současného směru podpory vztahu mezi dětmi a biologickými rodiči je důležité nepustit do 

přípravy ty, kteří „by už na začátku řekli, že s „biologickou rodinou se rozhodně bavit 

nebudu“ (Hanáková). A právě to, zda a jakým způsobem jsou žadatelé a žadatelky 

v kontaktu s vlastní biologickou rodinou, může mít podle ní přímou souvislost s tím, jak se 

postaví k biologické rodině dítěte. Na dotaz uvádí, že  

„pokud třeba řeknou, že se s nima [s vlastními rodiči, TJ] třeba odmalička nevídali 

a nemaj k nim dobrej vztah a nechtěj se s nima vídat, tak to už mě trošičku 

zalarmuje. Protože pokud to má takhlenc rodiče svý zaškatulkovaný, tak jak bude 

mít rodiče toho dítěte?“ (Hanáková). 

Teorii rozvíjí na případě, kdy pokládá hypotetickou otázku: „Jo takže když k nim 

třeba přijde týraný dítě tak oni si třeba řeknou, proč by jako se s takovým rodičem to dítě 

vídalo?“(Hanáková) Z jejího náhledu vystupuje, že jako klíčové vnímá kontakt dítěte 

s biologickou rodinou. Nezamýšlí se nad tím, jaký vliv by mohl mít kontakt s týrajícím 

rodičem na dítě, do popředí staví nutnost kontaktu dítěte s původní rodinou. Dochází 

k odhlédnutí od osobního příběhu dítěte, jako první paní Hanákové naskočí, že by mohl být 

problém se zajištěním kontaktu dítěte s původními rodiči. 

Podobné téma otevírá také paní Nováková. Zpočátku na dotaz, jakou oblast by ona 

vyzdvihla, na kterou klade zvláštní důraz, stále trvá na tom, že musí pokrýt všechny 

oblasti. Mluví o tom, že není schopná nějakou vybrat, „nevím, netroufnu si hodnotit, která 

je pro mě nejnosnější. To já vlastně ani nehodnotím, to mi nepřísluší“ (Nováková). 

Následně uvádí, že je pro ni důležité, „jak ty lidi přede mnou hovořej otevřeně, nebo že se 

mnou hrajou hru. […] Že třeba hovořili i otevřeně o negativních věcech ať ze svého 
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dětství, své minulosti, o nějakých svých prohřešcích třeba na školách. To jsem vždycky 

kvitovala“ (Nováková). Na otázku, proč je to v rámci budoucí výchovy dětí podstatné, 

dovysvětluje, že tady může být „ponaučení“. Mluví o tom, že kdyby měla pocit, že jí 

žadatelé a žadatelky lžou, cítila by obavy, že mohou lhát i v jiných věcech, například 

v motivech, které je vedou k tomu přijmout do rodiny cizí dítě. Stejně tak paní Hanáková 

poukazuje na to, že otevřenost žadatelů a žadatelek při komunikaci je klíčová. Spojuje ji 

s tím, že pěstouni následně musí komunikovat, musí být otevření spolupráci s různými 

institucemi, s biologickou rodinou dítěte (Hanáková). 

Je tedy patrná souvztažnost mezi náhledy pracovnic a současným nastavením 

institutu pěstounské péče v tom smyslu, jak bylo uvedeno v teoretické části této práce. 

Důraz je kladen na kontakt dítěte s „biologickou“ rodinou a na to, aby dítě vědělo, že 

pěstounská rodina není rodinou„vlastní“. Vlivem profesionalizace pěstounské péče došlo 

k její proměně a jedním z předpokladů je dále například to, že pěstouni musí spolupracovat 

s doprovázející organizací, musí naplňovat určitý počet povinného vzdělávání ročně, musí 

každoročně podávat soudu sdělení o výkonu pěstounské péče a další. 

3.2.1.2.3 „Máte uklizeno?“ 

Dalším velkým tématem, které se v souvislosti s prováděním sociálního šetření 

otevřelo u několika respondentek, byla otázka bytového prostoru. Paní Hanáková uvádí, že 

téma je pro ni důležité, mluví o tom, že „sociální pracovníci vždycky koukají po úklidu“  

(Hanáková). Jde o to, „jak to tam vypadá“ a to ve vztahu k tomu, „o co oni žádají“ 

(Hanáková). Uvádí, že podle toho, jakou mají žadatelé představu o dítěti, zkoumá ona 

bytový prostor. Jako příklad uvádí, že „když budou chtít třeba jakoby postižený, a nebude 

tam prostor pro to, aby tam to postižený dítě bylo, tak to tam napíšu“ (Hanáková). Hovoří 

o tom, že je pochopitelné, že žadatelé nebo žadatelky nemají například zařízený dětský 

pokoj. Měl by tam ale podle ní být prostor pro pokoj, „měli by to mít prostě alespoň jakoby 

tam prázdnou místnost, když to tak řeknu zjednodušeně“ (Hanáková). Prezentuje poměrně 

jasnou představu o tom, jak by si představovala žadatele připravené přijmout do péče dítě.  

Uvádí, že neexistují žádné míry nebo pravidla, jak by měl dům či byt vypadat, „jde o to 

popsat, co vidím“ (Hanáková). Respondentka na dotaz nejprve velmi konkrétně popisuje 

vlastní přístup ke zkoumanému prostoru, mluví o tom, co ona sleduje a proč to považuje za 

důležité. Připouští ale, že neexistují pravidla, jak má popis vypadat, ten závisí především 

na hodnotách a nastavení toho, kdo popisuje. Smutek (2010) k tématu posuzování situace 



76 

 

klientů a klientek uvádí, že i do procesu poznávání reality, jež je založen na objektivních 

principech, „zasahuje individuální vědomí zkoumajícího a posuzujícího subjektu“ (Smutek 

2010: 50). K vlivu individuálního vědomí zkoumajícího dochází především v té fázi, kdy si 

subjekt – tedy sociální pracovník – volí, na co se vlastně bude v rámci terénu zaměřovat, 

jaká zvolí kritéria pro posouzení něčí životní situace klienta či klientky atd. (Smutek 2010: 

50). Tedy nejen to, jak bytové prostředí konkrétní sociální pracovnice či pracovník popíší, 

ale také to, na jaké aspekty se zaměří, je způsobeno individuálním nastavením 

posuzujících. 

Paní Látalová, k otázce úklidu přistupuje tak, že:  

„Hodně taky vypovídá, jestli je to hodně uklizený nebo vůbec. Jo já většinou říkám, 

že hodně uklizenej byt znamená, že se tam nežije. Je to ale takový individuální, je 

to na každým“ (Látalová).  

Ukazuje svůj předpoklad, se kterým do domácnosti přichází. Od předchozí 

respondentky se její přístup liší. Mluví o tom, že „je to ale hlavně už o tom, kdo má co jak 

nastavený“ (Látalová). 

Paní Nováková mluví o tom, že „poměry žadatelů, tak to si myslím, že poznáme už 

vzhledem k té praxi, že to člověk odhadne tu domácnost, jestli je jakoby standardní, nebo i 

někde je nadstandardní“ (Nováková). Přináší tedy předpoklad, že praxe je něco, co ji 

pověří, co z ní dělá subjekt, který pozná. Mluví v pojmech standardní a nestandardní, kdy 

na dotaz dovysvětluje, že myslí vybavení domácnosti, bytové poměry. Není schopná 

dovysvětlit, co je to ten standard, představu určitého standardu v sobě má zažitou. 

Odkazuje na pocitové vnímání. V podobném duchu směrem k šetření v domácnosti hovoří 

také paní Felgrová, která na dotaz, co je pro ni při sociálním šetření stěžejní, uvádí, že 

„celkový dojem z domácnosti“ (Felgrová). Na dovysvětlení uvádí, že jde o pocit, o něco, 

co z bytového prostoru „vyzařuje“. Uvádí, že „tohle se prostě pozná, jestli to tam funguje 

nebo nefunguje“ (Felgrová). Respondentky hovoří o těžko uchopitelné a měřitelné 

proměnné. K tématu normy, standardům například ohledně bydlení klientů a klientek 

v rámci diskurzu sociální práce uvádí Hejná, že „sociální pracovník je většinou zástupcem 

státu, představitelem většiny a též reprezentantem většinové kultury. Je to on, kdo 

představuje kritéria normality a kdo rozhoduje o občanských právech klienta“ (Hejná 

2000: 12). Hejná (2000) tedy přiznává pracovníkům a pracovnicím pozici jakéhosi arbitra 

normality. Z výše uvedených citací však vyplývá, že pojetí normy a toho, co lze považovat 
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za standard. Paní Nováková a paní Hanáková jsou tedy zástupkyněmi státu, tedy jejich 

„pocit“ je legitimní, opřený o „moc“, která je jim profesně dána.  

Paní Látalová na druhé straně ke standardům ohledně bydlení uvádí, že 

„každej z nás se cejtí dobře v něčem jiným. A každej tu laťku, co je standard, má 

někde jinde. A já leckdy, když si řeknu, to je dostačující, tak někdo může říct, že 

tohle dostačující není a podobně“ (Látalová).  

Zpochybňuje tedy představu, že do terénu lze vstupovat s „objektivní“ představou 

nějakého standardu. Uvádí, že sleduje, „jak to mají vybavený, jak se tam kdo cejtil, jak 

k tomu prostoru kdo přistupoval“ (Látalová). Jde tedy po dalších věcech, vedle samotného 

vybavení a prostoru sleduje vztahování se jednotlivých členů domácnosti k místu, kde žijí. 

Poukazuje na to, že s ohledem na druhou agendu (na agendu opatrovnictví, v rámci kterého 

probíhají sociální šetření většinou za jiným účelem, často právě proto, že z okolí přijde 

podnět a rodina se jeví jako „nestandardní“), může mít vnímání toho, jak má bydlení 

vypadat, určitým způsobem „snížené“. V tom smyslu, že je zvyklá na ledacos a má dle 

svého vyjádření pochopení, má širokou škálu variant a zkušeností s tím, v jakém prostředí 

mohou lidé žít. V jejím náhledu lze hovořit o poměrně velké míře sebereflexe, kdy dává 

najevo uvědomění, že její předchozí zkušenost a výkon jiné oblasti agendy sociálně-právní 

ochrany dětí modeluje její pohled a standardy ohledně sociálního šetření. Smutek (2010) 

v tomto kontextu uvádí teorii o jakémsi „předporozumění“. Jde o to, že do interakce 

s druhými člověk nikdy nevstupuje bez předchozí zkušenosti, subjekt (sociální pracovník 

či pracovnice) je na jedné straně již předem „organickou součástí takové interakce skrze 

očekávání společenských rolí zastávaných výkonem např. dané profese“ (Smutek 2010: 

49). Tento jev lze sledovat například u paní Hanákové, která mluvila o tom, že„sociální 

pracovníci vždycky koukají po úklidu“ (Hanáková). U ní tedy předporozumění situace 

může vyplývat z příslušnosti k profesi sociální pracovnice. Na druhé straně o určitém 

druhu předporozumění, ač v tomto případě reflektovaném, lze hovořit také u paní Látalové, 

která poukazuje na ovlivněnost vlastního náhledu v souvislosti s výkonem další agendy.  

Z výše uvedených citací vyplývá, že v rámci výkonu své činnosti jsou tedy vázáni 

určitými pravidly, doporučeními, požadavky kraje a zákona, na druhé straně je prostor, 

v rámci kterého je výkon jejich agendy ovlivněn právě subjektivitou konkrétního 

pracovníka či pracovnice. Při své činnosti se tedy opírají o pravidla vyplývající 

s dominantního diskurzu, v rámci praxe tedy vystupují na jedné straně jako legitimizovaný 
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vykonavatele moci (v souvislosti s Foucaultovým konceptem šlechtictví), na straně druhé 

potom jako nositelé expertního vědění. Vztaženo k teorii Kappla (2008) sociální pracovníci 

v rámci výkonu své praxe (v této kapitole reprezentované především sociálním šetřením 

v rodině) mohou díky své pozici v rámci jim vymezeného prostoru stanovovat hranice 

(ne)normality. Jejich aktivity mají tedy za následek vyloučení jistých lidí za hranice 

normality (Kappl 2008: 57), nebo naopak mohou svou iniciativou dopomoci k tomu, aby 

žadatel či žadatelka zvýšil svoje šance ke vstupu do NRP/V. Formální pravidla (v rámci 

sociálního šetření především požadavky krajského úřadu) rámují sociální šetření a 

tematicky jej modelují, do celé věci vždy vstupuje individualita jednotlivých pracovníků a 

pracovnic. V další kapitole se budu vztahu mezi krajským úřadem a OSPOD věnovat 

podrobněji, budu sledovat, jakým způsobem dochází k výměně informací mezi těmito 

dvěma subjekty. 

3.2.1.3 „Můj názor pod čarou aneb jak předávám kraji“  

Další oblastí, skrze kterou bych se chtěla podívat na praxi a strategie sociálních 

pracovníků a pracovnic, je otázka jejich komunikace s krajským úřadem. Ten je, jak 

vyplynulo ze struktury institucionálního zajištění agendy NRP/V v teoretické části této 

práce, orgánem nadřazeným jednotlivým OSPOD. V rámci procesu svěřování dětí do 

NRP/V jednotlivé OSPOD předávají krajskému úřadu spis s informacemi potenciálních 

osvojitelích/kách či pěstounech/kách. Zaměřím se na to, jakým způsobem sociální 

pracovníci a pracovnice v souvislosti s NRP/V předávají kraji vlastní stanovisko 

k žadatelům a jak se vypořádávají s požadavkem vyplývajícím ze zákona týkajícím se 

předání tohoto stanoviska. V první kapitole se ještě nejdříve vrátím k otázce sociálního 

šetření, respektive k tomu, jakým způsobem pracovníci a pracovnice zaznamenávají svoje 

dojmy a pocity z tohoto šetření. Mám za to, že téma zaznamenávání a popisu úzce souvisí 

s předáváním vlastního stanoviska kraji. Stanovisko vůči žadatelům totiž dle mého soudu 

nepředávají pouze v dokumentu, který si pro toto vyhradí. Předávají jej skrze popis situace 

– tedy skrze sdělení obsažená v rámci zápisu o sociálním šetření.  

3.2.1.3.1 „Fakta vs. pocity – Lze oddělit?“ 

K tomu, jak zaznamenává data vzešlá ze sociálního šetření, uvádí paní Potůčková: 

„My to tady tak tady máme v tomto kraji nastavený, že oni po nás chtějí, abychom ty 

pocity, který z toho máme, vyjádřili, protože oni je, ty pocity, samozřejmě neviděj“ 
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(Potůčková). Přináší tedy téma zaznamenávání pocitů – dojmů. Na následný dotaz, jak se 

vypořádává s oddělením vlastních pocitů například od popisu dispozic bytu, zda lze toto 

vůbec oddělit, uvádí: 

„Já to píšu takovýto, jak se jmenujou, jak žijou, jakej maj domek, děti a další věci. 

A pak tam ale píšu, že třeba při rozhovorech bylo znatelný, že oba rodiče jsou 

velmi tolerantní. Nebo některý třeba řeknou, mají větší znalosti, někdo je víc 

informovaný, nemají zidealizovaný představy“ (Potůčková). 

Paní Hanáková, k tématu uvádí, že i když se jí žadatel nebo žadatelka nějakým 

způsobem nezdají, tak stejně musí jejich žádost zpracovat, předat krajskému úřadu. Mluví 

o tom, že ale následně do záznamu ze šetření uvede, co se jí nelíbilo, napíše tak „svoje 

poznatky“. Na to, jestli nějak odděluje část vlastních poznatků od zbytku zápisu, uvádí: 

„No píšu tam to, co je fakticky a potom tam píšu něco, že jsme třeba probírali to a to a že 

to tam třeba se mi už až tak nelíbilo a tak“ (Hanáková). Paní Látalová, volí taktiku 

samostatného listu: „Jo já teda, ne vždycky, ale snažím se v tom záznamu (ze šetření), 

abych tam měla vždycky takovej ten jeden papír navíc, mimo, jakej je důvěrnej, kde 

upozorňuju, že to není až tak objektivní a je to o mých dojmech a pocitech a tak podobně“  

(Látalová). 

Nad způsobem předávání vlastních dojmů se pracovnice zamýšlejí. V rámci 

výpovědí je vidět, že mají dojem, že lze oddělit, co jsou „faktické“ informace a co 

„subjektivní dojmy“. Jak uvedla už předchozí kapitola s odkazem na Smutka (2010), už 

samotný výběr toho, na co se v rámci posuzování sociální pracovník či pracovnice zaměří, 

je do velké míry odrazem subjektivního nastavení, hodnotových preferencí a zkušeností. 

Tedy hranice mezi „objektivním“ a „subjektivním“ je velmi tenká, těžko říci, zda vůbec 

nějaká existuje. 

3.2.1.3.2 „Neformální pravidla hry“ 

Tématem této kapitoly bude podívat se na to, jakým způsobem postupují pracovníci a 

pracovnice OSPOD při předávání spisové dokumentace žadatelů a žadatelek na krajský 

úřad. Respektive na to, jakým způsobem dávají či nedávají krajskému úřadu na vědomí 

vlastní stanovisko. K předávání vlastního stanoviska se váže ale také otázka, jak probíhá 

komunikace s krajským úřadem před předáním žádosti, při jejím předání a po něm. 

O situaci, kdy je ještě spisová dokumentace na OSPOD a probíhá shromažďování 

jednotlivých dokumentů, mluví pan Stejskal. Ten poukazuje na to, že jsou ze strany 
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krajského úřadu na jedné straně vedeni k tomu, aby žadatele a žadatelky podporovali v 

přijetí do rodiny dítě. Podle pana Stejskala je po náhradních rodičích velká poptávka, což 

se odráží do strategie kraje motivovat OSPOD k vyhledávání a motivování pěstounů/ek a 

osvojitelů/ek. Na druhou stranu ale podle něho  

„současně nechtěj (krajský úřad), aby prošlo úplně všechno, takže se s náma snažej 

jakoby pracovat v tom smyslu, abychom se snažili odfiltrovat třeba lidi, který po 

tom pasou třeba jenom kvůli penězům, což se taky občas objeví“ (Stejskal).  

Dovysvětluje tedy, že na požadavek kraje tedy prověřují určité konkrétní motivace či 

charakteristiky žadatelů a žadatelek. V podobném duchu se vyjadřuje také paní Plavecká, 

která odkazuje na každoroční porady na krajském úřadě, v rámci kterých kraj specifikuje 

„jakej mají požadavek třeba na vedení těch spisů“ (Plavecká). Oba naráží na to, že mezi 

jednotlivými OSPOD a krajským úřadem probíhá komunikace, která je vedena v  určité 

neformální rovině. Jde o to, že v rámci porad, telefonátu nebo při neformálních setkáních 

například na školeních, vzniká určitý nepsaný diskurz, pravidla, která vyplývají z praxe. 

Tato pravidla se v jednotlivých krajích a u jednotlivých pracovníků a pracovnic krajských 

úřadů mohou různit.  

K tomu, jakým způsobem komunikuje s krajským úřadem při předávání spisové 

dokumentace, uvádí paní Plavecká, že je to závislé případ od případu. Například ve chvíli, 

kdy  

„je tam nějaký specifikum třeba, já nevím, státního občanství, nebo specifikum 

zdravotního stavu, že třeba potřebuju speciálně probrat ty žadatele, tak volám na 

kraj a říkám: hele posílám k vám a mají to takhle a takhle“ (Plavecká).  

Ve chvíli, kdy se jí zdají žadatelé či žadatelky něčím specifičtí/cké, vyvine vlastní 

iniciativu a má tendenci dovysvětlovat úředníkům a úřednicím krajského úřadu. Vlastní 

iniciativu vyvíjí také v případě, kdy žadateli chybí nějaký z dokumentů povinných ve 

spise. Stává se, že když by při odeslání spisu chyběla například zpráva od zaměstnavatele a 

ona měla pocit, že toto neblokuje žadatel, ale zaměstnavatel, tak „zvedám telefon a říkám 

kolegyni na tom kraji je to tak a tak, prostě tihle žadatelé, my to odesíláme, vypadá to na 

dlouho, můžeme to takhle udělat?“ (Potůčková). V případě, že je vůle, je tedy i řada 

možností, jak žádost podpořit/nepodpořit/urychlit nebo zdržet. Je tedy prostor pro to, aby 

sociální pracovník či pracovnice, kteří drží v rukou určitý druh symbolické moci, tuto moc 

použili a ovlivnili tak celý proces.  
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K tomu, že lze pozdržet žádost, respektive celý proces protáhnout, uvádí paní 

Potůčková: „Tohle si dejte do záznamu někde pod čarou, my je třeba záměrně zdržujeme 

v některých úkonech, aby se to spíš natáhlo, aby to prověřilo i ten jejich vztah“  

(Potůčková). V souladu s teorií Foucaulta, že jedinci své jednání zdůvodňují, legitimizují 

skrze „racionální“ zdůvodnění (Foucault 2003) paní Potůčková svůj postup obhajuje tím, 

že je potřeba prověřit vztah rodičů, když se pracovnici OSPOD „něco nezdá“. Odkazuje se 

na to, že je problém, když je vztah nestabilní a nespolehlivý – „pak je to hodně obtížný, 

když se ten vztah rozpadne, a je tam tohleto dítě“ (Potůčková). Foucault (1996) považuje 

racionalizaci v kontextu mocenského působení za velmi nebezpečnou, když říká, že „na 

místo ustavičného připomínání obecného postupu racionalizace je třeba analyzovat 

specifické racionality, z nichž každá poukazuje k určité základní zkušenosti“ (Foucault 

1996: 199). Paní Potůčková racionalizuje vlastní jednání, čímž legitimizuje mocenské 

působení. Tuto racionalizaci nelze považovat za objektivní, protože vyplývá z její vlastní 

zkušenosti, z jejího souboru vědění a z toho, jak je zvyklá přistupovat k realitě.  

Paní Potůčková ještě, v obdobném duchu jako předchozí respondentka paní 

Plavecká, hovoří o komunikaci s krajským úřadem a domlouvání se v případech určitých 

specifických klientů a klientek. Popisuje případ pána, co neuměl psát a poukazuje tak na 

problematiku, když člověk, ač by v jiných oblastech prošel, nedokáže naplnit požadavky 

byrokracie. V tomto případě tedy paní Potůčková tedy volala na krajský úřad, vysvětlila 

situaci pána a apelovala na tamní úřednici, aby se v rámci zařazení pána do přípravy 

krajský úřad pokusil zvolit jiný způsob přípravy – například jiný styl psychologického 

posouzení, než je vypisování odpovědí na předdefinované otázky.  

Z výše citovaných výpovědí tedy vyplývá, že i přes určitou formalizaci celého 

systému, sběru informací a kompletování žádosti, lze najít prostor pro to, aby na sebe 

krajský úřad a jednotlivé pracovnice a pracovníci působili.  

3.2.1.3.3 „Jak předávám kraji“ 

Doposud jsem se v rámci sdělování stanoviska držela spíše roviny neformalizované, 

odehrávající se v meziprostoru, v rámci komunikace a vyjednávání. V následující části 

bych se ráda více podívala na, prostor, který je formálně ukotvený, tedy na to, jak 

pracovník či pracovnice písemně sděluje své stanovisko. V souvislosti s tím bych se 

nejdříve ještě jednou podívala na § 21 zákona č. 359/1999 Sb., odstavec 5, který vymezuje, 



82 

 

jaké dokumenty má obsahovat spisová dokumentace o žadatelích a žadatelkách, kteří chtějí 

být zařazeni do registru uchazečů o některou z forem NRP/V. V písmenu j tohoto odstavce 

je uvedeno, že součástí spisové dokumentace (která se předává kraji a je podkladem pro 

následující postup) musí být „stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k 

žádosti o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče“(§ 21 zákona č. 359/1999 Sb. O 

sociálně-právní ochraně dětí). V zákoně je tedy uvedena povinnost stanovisko předat, o 

bližší specifikaci toho, jak má toto stanovisko vypadat, jak má být obsáhlé a v jakém 

formátu má být předáno, se v zákoně nedočítáme.  

Z dostupných informací se mi nepodařilo dohledat, zda a jakým způsobem krajské 

úřady přistupují k tématu sdělování stanoviska OSPOD. Respondentky a respondent se 

k tomu nevyjadřovali, neodkazovali se při svých odpovědích na to, že by se při 

formulování stanoviska řídili krajským (či jiným) manuálem, vzorem či doporučeními. 

Podle paní Látalové, která toto téma rozebírala z respondentek nejpodrobněji, k tomuto 

žádný manuál v rámci kraje neexistuje a je čistě věcí jednotlivých OSPOD či pracovníků a 

pracovnic, s jakou praxí mají zkušenost a co se jim při komunikaci s krajem osvědčilo. 

K tomu, co si pamatuje jako snahu nějakou standardizaci ze strany kraje, uvádí, že krajský 

úřad OSPODům zaslal list týkající se škálování (Příloha č.2). Paní Látalová však uvádí, že 

toto odmítla, není dle svých slov schopná škálovat žadatelé a žadatelky na stupnici od 1 do 

5. Z odpovědí vztahujících se k předávání stanoviska na krajský úřad (při předávání spisu), 

vyplynulo, že praxe se u jednotlivých pracovnic různí. 

Paní Nováková si zpočátku není jistá, jak se v rámci jejich odboru vypořádávají se 

sdělením stanoviska. Uvádí, že si „myslí“ – „že máme zvyklost, že tam píšeme, že jakoby 

že žadatele vidíme jako vhodný k zařazení“ (Nováková). Poukazuje na to, že žadatelů a 

žadatelek je velmi malé množství, proto si není jistá. Poté dohledává svou poslední 

zpracovanou žádost a konstatuje, že u ní poslala pouze doklady a „nijak to nekomentovala“ 

(Nováková). Na dotaz, jaký má názor k sdělování stanoviska kraji, uvádí: „Já si myslím, že 

tohle není v naší kompetenci. Abychom tam jakoby psali, že doporučujeme nějaký 

zařazení nebo něco takovýho.“ Dovysvětluje, že stanovisko o vhodnosti ke svěření do 

některé z forem NRP/V, píše při komentáři k dítěti. Druhou stranou celého procesu totiž je, 

že jednotlivé OSPOD se (pokud je dítě, které má být do NRP/V svěřeno v jejich místní 

příslušnosti) vyjadřují k vhodnosti nebo nevhodnosti svěření tohoto dítěte. V této chvíli 

považuje paní Nováková svoje stanovisko za relevantní. V případě žadatelů a žadatelek 
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nikoli. Na jedné straně se považuje za kompetentní k tomu posoudit, zda je pro dítě 

prospěšně (a jaká forma) svěření do některé z forem NRP/V. Na druhé straně se považuje 

za nekompetentní k tomu vydat stanovisko k žadatelům či žadatelkám. Toto lze dle mého 

názoru propojit s tím, že u sociálních pracovnic a pracovníků je předpoklad, že jsou 

odbornicemi a odborníky na problematiku kolem dětí. Tedy, jak uváděl ve svém rozhovoru 

i pan Stejskal: „My jsme tady od toho, za pohled dítěte. Jsme tady od toho, aby se nic 

nestalo tomu dítěti“ (Stejskal). Tuto kompetentnost a zodpovědnost sociálních pracovníků a 

pracovnic za blaho dětí, lze propojit s Foucaultovým konceptem pastýřské moci. Kdy 

cílem je tedy – z pozice nadřazeného, vědoucího subjektu, pečovat o blaho klientů – 

v případě OSPOD dětí – pomoci zajišťovat jejich ochranu, bezpečí a blahobyt. Pastýřská 

moc je zde tedy vykonávána prostřednictvím sociálních pracovníků, kteří vycházejí z 

expertního vědění a opírají se o vlastní praxi (Foucault, 1996). 

Paní Látalová ke komunikaci s krajem při předávání a po předání spisu uvádí: „Já to 

řeknu otevřeně, s náma moc kraj neto, nekomunikuje“ (Látalová). Mluví o tom, že by 

krajský úřad měl dát vědět, zda následně došlo k zařazení či nezařazení do registru, leckdy 

se podle ní ale stává, že pěstouni už mají dávno rozhodnutí, případně už běží jednání 

týkající se svěření dítěte, a teprve tehdy se k ní na OSPOD dostane vyjádření z krajského 

úřadu. Na dotaz, zda podle ní kraj nemá zájem se zpětně na něco doptat nebo si ujasnit, co 

je uvedeno v žádosti, odpovídá, že když by na to přišlo (například v rámci porady, 

školení), tak řeknou, že zájem mají, ale podle ní to ve skutečnosti tak není. Uvádí však, že 

je to individuální„ kdo jak z kraje jedná“. Někdy se stane, že zavolají, že „tam chybí opis 

rejstříku trestů, protože paní tři roky žila v Německu, ať to ještě dodám. Nebo něco na ten 

způsob“ (Látalová). Paní Látalová mluví v tom smyslu, že krajský úřad nejedná tak, jak 

ona by si představovala. Považuje komunikaci mezi OSPOD a krajským úřadem za 

nedostačující. K předání svého stanoviska uvádí, že „papír všechno nesnese“(Látalová) a 

bylo by tak třeba komunikovat i telefonicky. 

V kontrastu s tím ale stojí to, o čem hovořila v předchozí části rozhovoru. Na dotaz, 

jakým způsobem může ona vložit do celé věci svůj názor, uvádí: „my to k tomu můžeme 

napsat, říct jako, jestli doporučujeme nebo nedoporučujeme, ale mě jako přijde, že to 

v tuhle chvíli nejsme jako schopná poznat. […] Já si myslím, že to nejsem schopná v tuhle 

chvíli poznat, bojím se, že ten můj názor není objektivní“ (Látalová). V této chvíli ukázala 

určitou míru sebereflexe, zpochybnění objektivity. I v části týkající se předávání spisů 
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krajskému úřadu hovořila tak, že: „Podotýkám, že je to o lidech, o názoru, proto já nerada 

třeba píšu to naše doporučení ohledně, jestli doporučujeme zařadit, či nikoli, si myslím, že 

v tom nemůžeme být objektivní, i kdybychom se snažili sebevíc. Jako každej, kdo na to 

koukne, tak může mít každej člověk jinej názor na to samý“ (Látalová). Jak už bylo 

citováno v kapitole týkající se sociálního šetření, mluví o tom, že vkládá k zápisu o šetření 

„takovej jeden papír navíc mimo,“ kde popisuje vlastní subjektivní dojmy a dle svých slov 

nezastírá, že jde o její pohled“ (Látalová). I když tedy na jiném místě, tak ke spisu vkládá 

vlastní názory a stanovisko. Konkrétně k tomu, jakým stylem tedy naplňuje požadavek ze 

zákona o nutnosti uvést ve spisové dokumentaci stanovisko OSPOD , uvádí, že posledním 

listem celého spisu je průvodní dopis, kterým celý spis předává. V tomto dokumentu se 

pokouší formulovat své stanovisko, upozorňuje však, že se snaží vyvarovat jasnému 

hodnocení: „V tuto chvíli prostě nejsem schopná posoudit, zda doporučuji nebo 

nedoporučuji a takto to kraji také píšu“ (Látalová). 

Obdobně rozporuplně k celé věci přistupuje i paní Potůčková. V určitých částech 

rozhovoru hovoří o tom, jakým způsobem popisuje situaci u žadatelů a žadatelek v rámci 

sociálního šetření a při předávání spisu kraji, na druhou stranu ale v jiné části říká: „já 

nejsem od toho, abych tohle soudila“ (Potůčková). Ihned však vyjmenovává, co do 

následného (písemného) sdělení pro krajský úřad popisuje. „V těch doporučeních třeba 

píšu, že partneři, ačkoliv deklarují pěstounskou péči, evidentně nejsou připraveni na 

všechno, spíš by možná byly na osvojení.[...]Nebo píšu, že podle mě je rodinnej systém 

tolik ohroženej, jsou tam třeba malý děti, že to není vhodné přijmout další 

děti“(Potůčková). 

Dle teorie Pierra Bourdieho jazyk a sdělení hraje v komunikaci obrovskou roli. Není 

však dle autora pouze nástrojem komunikace, je taktéž mechanismem moci. Moc slov je 

vytvářena nikoli sama o sobě, je vytvářena vírou v legitimitu těch, kteří slova pronášejí 

(Bourdieu 1991: 107). Skrze slova, ať již psaná vyjádření, nebo méně formální komunikaci 

například skrze telefonáty, sociální pracovníci a pracovnice ovlivňují celý proces, užívají 

tedy svou moc v rámci sobě vyměřeného prostoru. Tato moc je spojena s jejich profesním 

titulem (Bourdieho paralela ke šlechtictví), kdy je moc spojena ne vždy nutně s kvalitami a 

schopnostmi jednotlivých lidí, ale s určitou symbolickou mocí, která apriori předchází 

konkrétní jednotlivce (Bourdieu 1991: 241). Strategie pracovníků a pracovnic jsou různé, 

míra jejich prostoru stejně tak. V Bourdieuho terminologii lze tedy říci, že sociální 
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pracovnice a pracovníci jsou zástupci a také nástroji dominantní kultury, kteří se podílejí 

na konstruování významů. 

3.2.2 NEUCHOPITELNÉ „PŘEDNÍ HLEDISKO“ 

Předchozí kapitola sledovala, jak sociální pracovníci a pracovnice reflektují vlastní 

činnost, jak vykonávají vlastní agendu a jakým způsobem se vypořádávají s doporučeními 

a pravidly stanovenými nadřízenými orgány. I nadále bude analýzou prostupovat zkoumání 

toho, jakým způsobem pracovníci a pracovnice nahlížejí na vlastní činnost v kontextu 

svěřování dětí do NRP/V. Dostávám se však do trochu jiné roviny. Zaměřím se nyní na 

analýzu klíčových pojmů či oblastí, jejichž vymezení lze v kontextu sociálně-právní 

ochrany dětí, respektive agendy NRP/V, považovat stěžejní. Cílem je pokusit se 

pojmenovat, jakou roli hraje (či může hrát) konstrukce normativů týkajících se rodiny, 

rodinné péče a nejlepšího zájmu dítěte. Vztah mezi předchozí kapitolou a kapitolami 

následujícími, bude, jak doufám, z nadcházející analýzy zřejmý.  

Prvním konceptem, na který jsem se při analýze rozhovorů zaměřila a o kterém bude 

pojednávat tato kapitola, je nejlepší zájem dítěte. Slovní spojení nejlepší zájem dítěte, 

případně blaho dítěte, nejsou pojmy, které bych vytvořila pro tuto analýzu. V diskurzu 

„sociálně-právní ochrany dětí“ jde o hojně užívaný, plně zdomácnělý pojem, jak se ukazuje 

jeho užíváním jednotlivými pracovníky a pracovnicemi, ale také jeho vymezením v rámci 

autoritativních textů. Právě analýza textů, metodik a strategií bude první částí této kapitoly. 

Skrze jejich rozbor bych se ráda ukázala, jaký obsah se pod termínem nejlepší zájem dítěte 

v diskurzu sociálně-právní ochrany dětí skrývá. 

3.2.2.1 Nejlepší zájem dítěte očima klíčových dokumentů 

„Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už 

uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními 

nebo zákonodárnými orgány.“ 

Článek 3, odstavec 1 Úmluvy o právech dítěte (č. 104/1999 Sb.)  

Citace z Úmluvy o právech dítěte43
představuje jednoduché, avšak zásadní prohlášení 

– při jakémkoli přemýšlení, rozhodování a vytváření metodik či pravidel dotýkajících se 

                                                           

43 Dále jen Úmluva 
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nějakým způsobem dětí, musí na prvním místě stát blaho dítěte. Tuto tezi si 

pravděpodobně málokdo dovolí otevřeně zpochybňovat. Je to ale skutečně tak jednoduché? 

Lze toto bez výhrad přijmout, aniž bychom se zamýšleli nad tím, co reálně zájem dítěte 

znamená? A lze vůbec vymyslet konkrétní definici zájmu dítěte, případně stanovit 

indikátory, které nám pomohou tento zájem spolehlivě identifikovat v praxi? 

Ve skutečnosti se zdá, že zájem dítěte se svými konotacemi a přesahy je něčím tak 

těžko definovatelným a proměnlivým, že ani všemožné výklady a metodiky
44

 nestačí 

k tomu, abychom s tímto pojmem mohli pracovat s pevnou půdou pod nohama. V teorii 

tematicky se vztahující k oblasti „sociálně-právní ochrany dětí“ bychom těžko hledali 

hojněji používaný pojem. Pojem zájem dítěte, případně blaho dítěte, představují stěžejní 

argument, troufám si tvrdit v téměř každé příručce, metodice či výkladu spojeným se 

sociálně-právní ochranou dětí v ČR. Zájem a blaho dítěte jsou spolu s ohranou rodičovství 

a rodiny podle §5 zákona č. 359/199 Sb. sociálně-právní ochraně dětí předním hlediskem 

sociálně-právní ochrany. Z těchto důvodu považuji za nutné pokusit se v této kapitole 

nastínit, co k termínu zájem dítěte uvádí vybrané dokumenty, které se jeví jako klíčové 

v rámci debaty o sociálně-právní ochraně dětí v České republice. 
45

 

Nebude, myslím, nadsazené tvrdit, že na výklad pojmu nejlepší zájem dítěte by se 

dala napsat samostatná práce. Proto rozhodně nemám ambice postihnout celou škálu 

definic, výkladů a kritik. Zaměřím se tedy pouze na dvě konkrétní témata, která považuji 

za důležitá v souvislosti s následnou analýzou rozhovorů se sociálními pracovníky a 

pracovnicemi. Nejdříve se podívám na to, jak je v některých výkladech zájem dítěte 

vymezen obecně, v jiných je naopak konkretizován. Škála obecné – konkrétní je tak široká, 

že se nabízí otázka, jakým způsobem mají v praxi jednotliví sociální pracovníci a 

pracovnice tento pojem užívat. Jak se vypořádat s tím, že obecné definice nechávají široký 

prostor pro vlastní a zcela jistě kontextuální výklad? A jak na druhé straně jednotlivé 

výkladové rámce postihující konkrétní oblasti napasovat na případy individuálních dětí? 

                                                           

44 Například Obecný komentář č. 14 z roku 2013 k právu dítěte na uplatňování jeho nejlepšího zájmu jako předního hlediska  
dostupný z 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en[cit. 
08.01.2017] nebo Praktický právní průvodce nejlepším zájmem dítěte vydáno Ligou lidských práv v roce 2016 dostupný z 
http://llp.cz/publikace/prakticky-pravni-pruvodce-nejlepsim-zajmem-ditete/ [cit. 08.01.2017] 
45 Podle Národní strategie ochrany práv dětí (2012) se Česká republika opírá především o Úmluvu o právech dítěte, Úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Evropské sociální charty a dalších  
evropských úmluv, Akční plán z roku 2002 nazvaného „Svět vhodný pro děti“, a revidované deklarace „Svět vhodný pro děti + 5“ 
z roku 2007, Strategii práv dítěte na roky 2012-2015, Směrnici OSN o náhradní péči o děti a o judikaturu - o rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva či nálezy Ústavního soudu České republiky. (Národní strategie ochrany práv dětí 2012: 2)  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en
http://llp.cz/publikace/prakticky-pravni-pruvodce-nejlepsim-zajmem-ditete/
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V druhé části budu sledovat, jak se jednotlivé texty staví k problematice subjektivního a 

objektivního, respektive do jaké míry považují za možné, aby jednotliví sociální pracovníci 

a pracovnice v souvislosti s aplikací principu nejlepšího zájmu dítěte přistupovali 

k dětským klientům a klientkám objektivně, s co největší měrou nezaujatosti a bez 

vkládání vlastních hodnot a představ.  

3.2.2.1.1 Obecné vs. konkrétní 

Základním dokumentem, který ukotvuje problematiku práv dětí, a který v současné 

době tvoří hlavní pilíř při tvorbě právních norem týkajících se dětí, je Úmluva o právech 

dítěte.
46

Tento dokument je mezinárodní, což znamená, že je aplikován do všemožných 

právních řádů. Je proto pochopitelné, že je formulován velmi obecně. 

Úmluva je v otázce zájmu dítěte podrobněji rozpracována v Obecném komentáři 

z roku 2013, který uvádí, že nejlepší zájem dítěte je třínožkový koncept. První složkou je 

hmotné právo, které dle tohoto dokumentu zajišťuje, aby při jakémkoli zvažování různých 

zájmů byl vždy posouzen a jako přední hledisko uplatněn nejlepší zájem dítěte. Hovoří se 

zde o záruce toho, že toto právo bude realizováno vždy, když dochází k  rozhodování o 

nějakém konkrétním dítěti, nebo i o dětech jako obecně o skupině. Druhou složkou je 

zásada interpretace práva. Ta spočívá v tom, že pokud určité právní ustanovení umožňuje 

více výkladů, musí být zvolen ten výklad, který naplňuje nejlepší zájem dítěte. Třetí 

složkou je pravidlo procesní, které ukládá všem subjektům povinnost zhodnotit při 

rozhodování ve věcech dětí pozitivní i negativní dopady, které by toto rozhodnutí na dítě 

(děti) mohlo mít. Z odůvodnění daného rozhodnutí musí být dále zřejmé, že toto právo 

dítěte bylo výslovně zohledněno (Obecný komentář z roku 2013 2013: 4). 

V Obecném komentáři z roku 2013 jsou dále jednotlivě rozebrána všechna tvrzení, 

která se objevují v Článku 3, odstavci 1 Úmluvy. Zde je uvedeno, že koncept nejlepšího 

zájmu dítěte je komplexní, flexibilní a jeho obsah je třeba určovat případ od případu 

(Obecný komentář z roku 2013 2013: 9). Je uveden argument, že by koncept nejlepšího 

zájmu dítěte měl reagovat na situaci jednotlivých dětí.Tento Obecný komentář (a tedy i 

celá Úmluva) je nastaven velmi obecně, nedefinuje oblasti, konkrétní indikátory či kritéria. 

Pole působnosti nejlepšího zájmu dítěte vymezuje tak, že má být uplatňován „při jakékoli 

činnosti“. Tedy při všech rozhodnutích a činnostech týkajících se dětí, kdy je pod pojmem 

                                                           

46 Dostupná například z http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf[cit. 08.01.2017] 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf
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„činnost“ chápáno nejen rozhodnutí, ale také všechny úkony, jednání, návrhy, služby, 

postupy a jiná opatření (Obecný komentář z roku 2013 2013: 6). 

Česká republika implementovala Úmluvu o právech dítěte do svého právního řádu 

v roce 1991 na základě zákona č.3/1993 Sb. Ratifikací této Úmluvy přijala povinnost dbát 

na dodržování jejich zásad ve všech oblastech týkajících se dětí a také povinnost zařazení 

Úmluvy do legislativních norem.
47

Obecné definice vyplývající z Úmluvy jsou tak 

přeneseny na národní úroveň a měly by být implicitní součástí každé právní normy, 

metodiky nebo příručky vztahující se k tématům jakkoli spojeným s dětmi. Národní akční 

plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011je už 

více konkretizovaný a vymezuje jednotlivé oblasti. K nejlepšímu zájmu dítěte uvádí, že jde 

„o takový stav, kdy je zachována životní úroveň a podmínky nezbytné pro jeho zdravý 

tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj a plnohodnotné dětství a kdy osobní 

potenciál dítěte je plně vyvinut v rámci rodiny; cizí péče a podpora je dítěti poskytována 

jen v nezbytně nutné míře“ (Národní akční plán k transformaci a sjednocení, 2009: 5). Tato 

definice klade důraz především na vývojové prvky a hovoří také o stěžejní instituci, která 

bývá v souvislosti se zájmem dítěte velmi často zmiňována – o rodině. O rodině jako o 

stěžejní instituci mluví také Úmluva. Ve stejném duchu se vyjadřuje i nadnárodní Směrnice 

Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky pro určování nejlepšího zájmu dítěte48
, která 

stejně jako Národní akční plán popisuje nejlepší zájem dítěte jako „všeobecně dobré 

životní podmínky dítěte“ (Směrnice Úřadu vysokého komisaře OSN 2008: 12). Tyto 

podmínky jsou podle Směrnice závislé na celé řadě okolností, především na věku dítěte, 

jeho vyspělosti, přítomnosti či absenci rodičů, prostředí, ve kterém dítě žije a jeho životní 

zkušenosti (Směrnice Úřadu vysokého komisaře OSN 2008: 12). 

Tomu, že definice zájmu dítěte je kontextuální, odpovídají i dílčí definice ukotvené 

v metodikách a příručkách vydávaným MPSV. Například v kontextu diskuze o 

rozvodových konfliktech je v metodickém materiálu definice zájmu dítěte velmi úzce 

spojená s rodinou
49

. Což jde ruku v ruce s tematikou, které se daná metodika věnuje. 

                                                           

47 Dostupné zhttp://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete[cit. 11.01.2017] 
48 Dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/Amail/1608/Nejlepsi_zajem_ditete_vyhodnocovani.pdf[cit. 11.01.2017] 

49„Z psychologického hlediska je nejlepším zájmem dítěte vyrůstat ve zdravě fungující úplné rodině. Být doma s oběma rodiči pod 
jednou střechou, odkud nikdo za záhadných okolností a z neznámého důležitějšího důvodu za někým nebo něčím jiným neodchází. 
Mít jednu maminku a jednoho tatínka, kteří se mají rádi, prožívají společné radostné chvíle a zajímají se o své dítě, přispívají k jeho 
růstu a zdraví, milují ho a bdí nad jeho bezpečím. Nejčastějším ohrožením a porušením takto chápaného nejlepšího zajmu dítěte je 

http://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete
http://www.nuv.cz/uploads/Amail/1608/Nejlepsi_zajem_ditete_vyhodnocovani.pdf
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Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež (2016) zase apeluje na to, že pokud má 

kurátor při své práci chránit a naplňovat zájem dítěte, musí umět správným způsobem 

definovat jeho obsah v konkrétní situaci (Metodická příručka pro kurátory pro děti a 

mládež 2016: 22). Vzhledem k tomu, že je tento metodický pokyn vydán jako jakýsi návod 

pro jednotlivé sociální pracovníky a pracovnice, je nastaven více prakticky, vymezuje 

konkrétní oblasti – složky nejlepšího zájmu dítěte, podle kterých má být situace dětí a 

mladistvých vyhodnocována
50

 (Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež 2016: 

24). Tato metodika apeluje na používání individuálního přístupu a varuje před nesprávnou 

definicí zájmu konkrétního dítěte. Varuje především před tím, že není možné vytvářet 

hierarchii mezi jednotlivými právy dítěte, nelze jedno právo dítěte nadřadit jinému. 

Správná definice obsahu nejlepšího zájmu dítěte stojí na úvaze zohledňující všechny 

okolnosti daného případu, obsahem nejlepšího zájmu dítěte by vždy mělo být takové 

řešení, které „do všech základních práv a svobod dítěte zasahuje pouze v míře nezbytně 

nutné, tj. nedůvodně neupřednostňuje jedno právo dítěte před jiným jeho základním 

právem, a to včetně práva dítěte na zachování života a zdraví, či práva dítěte na 

vzdělání“(Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež 2016: 23). Metodika tedy 

poukazuje na to, že i když dítě má v danou chvíli celou řadu dílčích „zájmů“, musí být 

konkrétní sociální pracovník či pracovnice schopen přemýšlet v duchu rovnováhy mezi 

těmito zájmy, nikoli tedy nadsazovat jeden zájem nad druhý. 

Jak už jsem zmiňovala, není v možnostech této práce komplexně postihnout 

problematiku kolem konceptu zájmu dítěte. Za stěžejní jsem však považovala alespoň 

představit několik různých náhledů na tuto problematiku, a to především z pohledu MPSV. 

Toto ministerstvo je totiž v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v ČR klíčové, jeho 

metodiky tam mají přímý dopad na práci sociálních pracovníků a pracovnic. Z  výše 

uvedených citací je zřejmé, že v některých dokumentech (především v těch nadnárodních), 

je koncept zájmu dítěte prezentován velmi obecně, důraz je kladen na kontext a následné 

individuální zhodnocení každého případu. V metodikách, které jsou zaměřené tematicky, 

                                                                                                                                                                                

rozvod jeho rodičů, v jehož stínu se odehrává i porozvodová vychová a peče o dítě, nezávisle na míře spoluúčasti matky a otce“ 
(Sociálně právní ochrana dětí v případech rozvodových konfliktů, 2012: 13).  
50 Jde o názor dítěte, identitu dítěte, zachování rodinného prostředí a vazeb dítěte s jeho přirozeným prostředím, zajištění péče, 
ochrany a bezpečí dítěte, zvážení zvláštní zranitelnosti dítěte (např. zdravotní postižení, jeho příslušnost k jazykové, kulturní a 
etnické menšině aj.), právo dítěte na zdraví a právo dítěte na vzdělání. (Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež 2016: 
24). 
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je možné vysledovat, jakým způsobem si zájem dítěte vykládají vždy konkrétně ke vztahu 

k agendě, kterou ošetřují.  

3.2.2.1.2 Objektivní vs. Subjektivní 

Z předchozích tvrzení vyplývá, že koncept zájmu dítěte je ukotven v různých 

dokumentech na různých úrovních. I když je v některých metodikách a textech vidět snaha 

o naplnění tohoto konceptu reálným obsahem, stále jde pouze o teorii. V praxi ale 

posuzování nejlepšího zájmu dítěte vykonávají lidé. Jednotlivý sociální pracovníci a 

pracovnice, kteří, ač každý a každá absolvovali v daném oboru vzdělání a jsou opakovaně 

proškolováni, zůstávají stále lidmi. Lidmi s určitým náhledem na svět, kteří prošli 

socializací a získali vlivem životních zkušeností a praxe určitý soubor poznatků a 

dovedností. V následující části se podívám podrobněji na to, jakým způsobem odborné 

texty nahlížejí na objektivitu práce sociálního pracovníka nebo sociální pracovnice ve 

vztahu k vymezování nejlepšího zájmu dítěte.  

Liga lidských práv vydala v roce 2016 příručku pro sociální pracovníky, ve které 

hned v úvodu kriticky přistupuje k problematice subjektivismu v rámci definice nejlepšího 

zájmu dítěte. Uvádí, že sociální pracovníci a pracovnice do svých úvah promítají vlastní 

hodnotový systém, vlastní zkušenost, případně vlastní zájmy. Podle autorského kolektivu 

je toto neakceptovatelné, nelze jít v rámci stanovování zájmu dítěte cestou souboje 

subjektivních pohledů. (Praktický právní průvodce nejlepším zájmem dítěte 2016: 8) 

Subjektivním pohledům se tedy není možné zcela vyvarovat, je však nutné vyvinout 

maximální úsilí k tomu, aby byl proces zjišťování nejlepšího zájmu dítěte objektivní 

(Praktický právní průvodce nejlepším zájmem dítěte 2016: 8). Tato příručka tedy v úvodu 

reflektuje problémy kolem vkládání vlastních názorů a hodnot do stanovování  nejlepšího 

zájmu dítěte. Dále však pracuje s tímto tématem tím stylem, že celou věc více 

neproblematizuje. Příručka k tomuto uvádí, že nejlepší zájem dítěte je s ohledem na různá 

úskalí tohoto typu nutné vnímat především jako právní institut. Ten totiž musí mít svůj 

jasně definovaný obsah a jasně stanovený postup svého posuzování a určování (Praktický 

právní průvodce nejlepším zájmem dítěte 2016: 9). Toto tvrzení tedy pravděpodobně 

znamená, že pokud je nějaký pojem či koncept právním institutem, je možné hovořit o jeho 

objektivních parametrech. Příručka tedy nereflektuje, že i právnická terminologie a 

koncepty ukotvené v zákonech jsou výsledkem činnosti konkrétních subjektů, jsou závislé 

na určitém kontextu, čase a prostoru. 
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To, že se odborníci a odbornice pohybující se v diskurzu sociální práce (do kterého 

spadá i problematika sociálně-právní ochrany dětí) tématem reflexivity zabývají, dokazují 

například také texty zveřejněné v rámci sborníku Reflexivita a posuzování životní situace 

klientek a klientů sociální práce, vydané v roce 2010.  

Jedním z přispěvatelů do této monografie je i Martin Smutek, který k tématu 

posuzování životní situace jiné osoby uvádí, že každý sociální pracovník a pracovnice je 

limitován vlastní individualitou. Do interakce s jinou osobou podle autora nevstupujeme 

bez předchozích zkušeností. Dále není podle něho možné poznat „významy“ věcí v takové 

podobě, jak je vnímá někdo jiný (Smutek 2010: 49). Připouští tedy, že sociální práce a 

posouzení situace klientů a klientek spadá do konstruktivistického paradigmatu
51

, a i přes 

to, že je nutné držet se určitých postupů, zasahuje do praxe jednotlivých sociálních 

pracovníků a pracovnic jejich individuální vědomí, hodnotový žebříček a životní 

zkušenosti, kdy toto Smutek nazývá skrze pojmosloví Alfreda Schutze „příruční zásobou 

vědění“ (Smutek (2010): 50). Jako cestu, jak se vypořádat s tímto faktem, nabízí nahradit 

představu o možnosti „objektivity“ metodou práce v duchu „intersubjektivity“. Pro 

posouzení situace klientů a klientek, nebo při definování nejlepšího zájmu dítěte je nutné 

snažit se o maximální pochopení subjektivních významů, které člověk spojuje se svým 

jednáním. Přeneseno na koncept nejlepšího zájmu dítěte by tedy sociální pracovníci měli 

reflektovat vlastní limity, nepovažovat svůj náhled na objektivní a všeobecně platný a při 

vymezování zájmu dítěte by se měli opírat o subjektivní potřeby dětských klientů a 

klientek. 

Z výše uvedeného je patrné, že dnešní sociální práce nenasazuje klapky na oči a 

nepovažuje se ve všech případech za objektivní vědu oproštěnou od vlivu subjektivního 

nastavení jednotlivých pracovníků a pracovnic. I přes to, že dochází k reflexi, jsou 

(například u citované příručky pro sociální pracovníky) vidět limity, kterých si autoři a 

autorky vědomi nejsou. 

3.2.2.2 „Obsah pojmu vzejde z praxe“ 

Podle definice Úmluvy o právech dítěte je zájem dítěte„ předním hlediskem při 

jakékoli činnosti týkající se dětí“ (Článek 3, odstavec 1 Úmluvy o právech dítěte (č. 

                                                           

51 Více k rozlišení mezi objektivistickým a konstruktivistickým paradigmatem v sociální práci uvádí např. Doc. PhDr. Pavel 
Navrátil, Ph.D. ve svém textu. NAVRÁTIL, Pavel. 2010. Posouzení v sociální práci In JANEBOVÁ, R. / NAVRÁTIL, P. / SMUTEK, M.: 
Reflexivita v posuzování životnísituace klientek a klientů sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 
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104/1999 Sb.). Analýza metodik a dokumentů týkající se sociálně-právní ochrany dětí 

v ČR ukázala, že zájem dítěte je něčím, na co se jednotlivé dokumenty odkazují, a má být 

základním hodnotícím kritériem při posuzování situace dítěte. Důraz je kladen především 

na to, že definice by měly být kontextuální a měly by zohledňovat individualitu každého 

dítěte. Koncept zájmu dítěte jsem se rozhodla analyzovat především proto, že i jednotlivé 

sociální pracovnice a pracovník na něho při svých odpovědích hojně odkazovali.Konceptu 

nejlepšího zájmu dítěte je v rámci agendy „sociálně-právní ochrany dětí“ přikládána velká 

důležitost a je také, jak vyplynulo z předchozí kapitoly, konceptem do velké míry 

neuchopitelným a těžko definovatelným. Proto mě zajímalo, jak s jeho obsahem pracují 

lidé v praxi. Právě pro jejich práci, alespoň podle doporučení a nařízení vyplývajících 

z ministerských metodik a ze Zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí, je 

koncept nejlepšího zájmu dítěte stěžejní. Je něčím, o co by měli opírat svoje rozhodování a 

okolo čeho by se mělo točit vykonávání agendy sociálně-právní ochrany dětí – tedy i 

rozhodování kolem svěření dítěte do náhradní péče.  

Ve většině rozhovorů jsem se zeptala přímo otázkou ve smyslu: Co je podle Vás 

nejlepší zájem dítěte?. Odpovědi na ni představují však pouze jeden úsek v této debatě. 

Větší část informací získávám z odpovědí týkajících se jiných témat, které odkazovali 

k tomu, jak jednotlivé sociální pracovnice a pracovník chápou, co je nejlepší pro blaho 

dítěte. Úkolem této kapitoly tedy bude podat co obraz o tom, jak si sociální pracovnice a 

pracovník pro sebe konstruují obsah konceptu nejlepšího zájmu dítěte, a také zda, případně 

jaké, podrobují tento pojem kritice, a jak se do jejich náhledu odráží trendy  spojené 

s transformací systému péče o děti. Kapitola však nebude pouze kapitolou popisnou. Měla 

by, v rámci propojení s kapitolou předchozí, rozkrývat, jaké důsledky může představa o 

obsahu nejlepšího zájmu dítěte, mít na následné zařazení či nezařazení žadatelů a žadatelek 

o některou z forem NRP/V. 

Paní Hanáková se zdála po přímém dotazu “Co je to nejlepší zájem dítěte?“ 

zaskočena, měla s formulací odpovědi problém: „To my píšeme jako hodně. No abych vám 

řekla, co je to, no nejlepší zájem dítěte, to jste mě vyloženě zaskočila. Já úplně nevím, jak 

bych to definovala. To je to, co když člověk pracuje, tak jakoby ví. Ale úplně kdybych vám 

měla říct definici, tak to nevím“(Hanáková). Z jejího vyjádření je znát, že není příliš 

zvyklá tento pojem definovat, do celé debaty týkající se zájmu dítěte ale svou odpovědí 

přináší důležitý prvek – odkaz na praxi. Ukazuje, že první věcí, která ji napadne, nejsou 
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poučky vyplývající ze strategií či pokynů kraje nebo MPSV, ale rovina praxe, tedy vlastní 

zkušenosti. Podobně hovoří paní Polanská:  

„Zákon definuje zájem a blaho dítěte, ale neříká víc. Nemyslím, že potřebuju 

vodítko, ono lze paušálně popsat, co je v zájmu každýho dítěte. Žít v zemi, kde se 

neválčí, vědět, kam patří, mít, co jíst, kde spát. Obecný věci. Ale u těch našich kauz 

se domnívám, že ten zájem dítěte musí být individuálně zjišťovanej“ (Polanská).  

Obě respondentky hovoří o tom, že zájem dítěte nelze konkrétně vymezit, jedna se 

odkazuje na praxi, druhá de facto také. Mluví o nutnosti tento pojem individuálně naplnit 

obsahem až v rámci jednotlivých případů. V teoretické části této práce jsme v této 

souvislosti v jedné z kapitol citovala stanovisko Úmluvy o právech dítěte, respektive jejího 

Obecného komentáře z roku 2013, který uvádí, že koncept nejlepšího zájmu dítěte je 

komplexní, flexibilní a jeho obsah je třeba určovat případ od případu (Obecný komentář 

z roku 2013 2013: 9). V odpovědích respondentek lze tedy najít přesně to, na co tento 

základní dokument apeluje.  

Z Obecného komentáře z roku 2013 vyplývá, že koncept nejlepšího zájmu dítěte by 

měl reagovat na situaci jednotlivých dětí a brát ohledy na jejich individualitu. Protože 

sociální pracovnice odkazují k tomu, že s konceptem nejlepšího zájmu dítěte pracují 

v duchu parametrů, které mu udává Úmluva, lze říci, že se (a v souladu s ústředními 

dokumenty k celé agendě i zcela legitimně) tím ale otevírá bezmezný prostor pro variování 

celého konceptu. Na jedné straně tak máme, jak říká Úmluva, teorii o tom, že zájem dítěte 

je něco univerzálního, nezpochybnitelného a všeobecně platného pro děti bez ohledu na 

specifika jejich situace. Na straně druhé (dle Úmluvy i vyjádření respondentek) jde ale o 

něco, co je kontextuální a do velké míry závislé na nastavení subjektu, který tento zájem u 

konkrétního dítěte nebo skupiny dětí definuje a posuzuje. 

Paní Látalová, také odkazuje na nutnost vnímat koncept zájmu dítěte především 

s odkazem na praxi. Dále hovoří ve smyslu, že jde o subjektivní náhled každého 

pracovníka. Zpochybňuje tedy možnost objektivně popsat tento koncept: „No, to nejde. To 

každej názor vidí jinak. Já většinou se odpichuju od toho, jak mě to dítě samo 

navede.“Přidává příklad o tom, jak v praxi konkrétně postupuje:  

„Teďka tady je holčina, která vím, že mě každej tejden bude na dvě hodiny chodit 

do kanceláře, že si chce povídat. A bude to její zájem, protože potřebuje tu 

pozornost. Já si myslím, že to nelze tak jako obecně stanovit“(Látalová).  
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I u ní je tedy vidět jasný odkaz na to, že v rámci vymezení zájmu dítěte pracuje spíše 

intuitivně, opírá se o vlastní úsudek a dojem, reflektuje navíc, že každý posuzující subjekt 

může mít tento dojem jiný.  

Ne všechny respondentky ale uvažovaly v rámci roviny vlastní praxe. Paní 

Nováková, nebyla příliš ochotná hovořit sama za sebe, bylo na ní vidět, že se snaží 

vystupovat „objektivně“, opírat se o psaná pravidla a zákon: „No to je diskuze. Teď na to 

přišel krásnej metodickej pokyn. Ještě k tomu přišel nějakej překlad Úmluvy o právech 

dítěte, obecnýho komentáře z roku 2013“(Nováková). Na moji žádost o dovysvětlení, nebo 

o vlastní definici začala hledat v metodice a uvedla: „Tady, je to – přední hledisko při 

jakékoli činnosti. No v tom metoďáku je danej důraz na to, že se to řeší jako individuálně“ 

(Nováková). U předchozích respondentek bylo také vidět propojení s dokumenty 

spadajícími pod dominantní diskurz, paní Nováková vzhledem k odkazu na Úmluvu a její 

komentář odkázala na autoritativní texty přímo. Respondentka dále na opakovaný dotaz 

uvedla, že  

„zájem dítěte je kouzelný slovíčko, který se používá a dá se pod něj schovat 

ledacos. Ale jde o to, aby se opravdu zjišťoval ten zájem dítěte ze všech těch 

hledisek a aby se pak vyvažovalo v rámci těch jednotlivých hledisek, abychom 

nebyly v těch extrémech, abychom našli něco středního“ (Nováková).  

Doplnila ještě to, o čem mluvily i její kolegyně – že je zájem dítěte individuální a 

kontextuální: „Samozřejmě je zájem žít v rodině, na druhou stranu, ale když ho tam něco 

ohrožuje a nefunguje, tak tenhle zájem musíme potlačit před zájmem na zdraví a 

život“(Nováková). 

Vzhledem k tomu, že respondentky uvádějí, že je nejlepší zájem dítěte individuální a 

že je nutné při jeho vymezování hledět především na vlastnosti a životní situaci 

konkrétního dítěte, lze usuzovat, že tyto sociální pracovnice jsou důslednými 

vykonavatelkami vlastní agendy v tom smyslu, v jakém je to učí zákon opírající se o 

Úmluvu o právech dítěte. Ta totiž ve svém komentáři, jak už bylo podrobněji rozpracováno 

v teoretické části této práce, zdůrazňuje, že koncept nejlepšího zájmu dítěte je flexibilní a 

že jeho obsah je nutné určovat případ od případu (Obecný komentář z roku 2013 2013: 9). 

Z toho, že jednotlivé pracovnice nechtěly v první fázi konkrétněji verbalizovat, co pro ně 

koncept nejlepšího zájmu dítěte představuje, lze usuzovat, že hlavní proud (opírající se o 
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Úmluvu o právech dítěte a na ní navazující českou legislativu) formoval jejich náhled na 

danou problematiku velmi úspěšně. 

Na dotaz, zda má být nejlepší zájem dítěte vymezovaný vždy individuálně, nebo by 

měl obsahovat nějaké standardy, uvádí pan Stejskal, že by měl existovat nezpochybnitelný 

standard: „jsou nějaký nepodkročitelný věci, který jsou vyjádřený v těch zákonech, to je 

limit, pak je limit neubližovat někomu na zdraví, protože už to je přestupek, nekrást, 

protože to je trestnej čin, ale mezi tím je strašně široký pole, který si každej vykládá podle 

svýho“(Stejskal). Na druhou stranu ale dodává, že „kdybychom respektovali, že to má 

někdo jinak, pokud to není za hranicí, že třeba někdo někoho týrá nebo že nedává jíst, ale 

přijali bychom, že každej má jinak nastavený třeba to, kolik maj děti trávit venku, nebo na 

počítači, jakýho mají dosáhnout vzdělávání a podobně, tak by bylo líp na světě“(Stejskal). 

V tuto chvíli tedy klade důraz na individuální nastavení každého člověka a rodiny. Pan 

Stejskal byl jediným, který na přímý dotaz na koncept nejlepšího zájmu dítěte naplnil 

odpověď poměrně konkrétním obsahem:  

„Vykládá si ho každý různě široce, já si ho vykládám tak, že je to prostor pro to, 

aby dítě vyrůstalo ve zdravý rodině a vyrostlo ve zdravýho člověka, kterej se bude 

schopnej začlenit do společnosti bez nějakých větších útrap a zranění, který mu 

přivozujou pečující osoby, bude mít vzdělání, bude se umět chovat, bude na nějaký 

úrovni společenský, bude schopný se připravovat na další zaměstnání, založit 

rodinu a předávat ty kladný modely“ (Stejskal).  

Jeho odpověď je ale plná obratů, které by si zasloužily dovysvětlení („zdravá 

rodina“, „pozitivní a kladné modely“), čímž se opět dostávám k tomu, že je zde velký 

prostor pro naplnění celé věci vlastním, subjektivním obsahem. 

V rámci své odpovědi přinesl dále pan Stejskal do diskuze problematiku prostoru pro 

vlastní vhled, pro vlastní výklad každého pracovníka a pracovnice. Stejně tak paní 

Felgrová v rámci své odpovědi poukazuje na osobnostní rovinu každého z pracovníků a 

pracovnic:  

„Tenhle obrat používáme při vyjádřeních u soudu a tak podobně. Je to vlastně o 

tom vyhodnocení, o našem vyhodnocení, co my budeme považovat za nejlepší 

zájem dítěte. A taky jak to vyplývá z tej Úmluvy. Tak se fakt mají zohledňovat ty 

jednotlivý hlediska a hledat tam ta cesta, aby byly naplněný práva dítěte a to jeho 

blaho“ (Felgrová). 

Respondentka dále narazila na to, že v rámci jednoho případu může být zájem dítěte 

vnímán různými stranami různě:  
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„Snažíme se i na rodiče apelovat. Protože rodiče mají svojí verzi toho zájmu dítěte. 

Oni si mnohdy pletou, že jejich zájem je to, co má být zájem dítěte. Takže tam 

často se i dostáváme do konfliktu s rodiči, že oni ten zájem dítěte vidí jako svůj“ 

(Felgrová).  

Hovoří zde v duchu, že „patent“ na pravdu má v tomto případě ona jakožto sociální 

pracovnice. Ona je subjektem, který „ví“. Stejně mluví i pan Stejskal, který uvádí:„My 

jsme tady od toho, za pohled dítěte. Od toho, aby se nic nestalo tomu dítěti“ (Stejskal)“ 

Paní Látalová nabízí v tomto kontextu sebereflexi a upozorňuje na rizika: 

„Myslím, že je to subjektivní. Proto když je něco obtížnýho, jdu za vedoucím a 

řešíme to společně a dáváme to dokupy. Plno věcí je i o tom jak to vidí druhej 

z nás. I k tomu šetření si ho kdyžtak vezmu, jestli to vidím stejně, nebo jestli jinak“ 

(Látalová).  

Stejně tak paní Plavecká mluví o tom, že na problematické případy jezdí ve dvou:  

„Když jsou případy, že je to takový jako nechci říct, že nevíte, ale že tam něco 

cejtíte a nedokážete to jakoby popsat a zároveň nechcete tý rodině ublížit, tak pak 

jezdíme i ve dvou jo. A pak se o tom bavíme“ (Plavecká).  

Je tedy vidět určitá míra uvědomění si vlastních limitů. 

V kontextu přímých odpovědí na dotaz, co je to nejlepší zájem dítěte, se vyjevily dvě 

zásadní věci. První je odkaz pracovnic a pracovníka na praxi jako něco, co jim dává 

schopnost naplnit pojem nejlepšího zájmu dítěte konkrétním obsahem. Tedy když hovoří o 

tom, že nelze tento pojem vymezit, že jde o individuální potřeby každého dítěte, odkazují 

na to, že oni zhodnocují, co je a co není u konkrétního dítěte jeho zájmem. Z odpovědí 

vyplynulo, že je pro respondentky a respondenta těžké bez návaznosti na konkrétní případ  

koncept zájmu dítěte definovat. Někteří byli otázkou zaskočeni, nechtěli do odpovědi 

vkládat vlastní názor, odkazovali se spíše na autoritativní texty. A i když nějakou odpověď 

nabídli, o jejich faktické představě naplněné reálným obsahem jsem se toho z takto přímo 

položené otázky příliš nedozvěděla. Velký důraz kladli na individualitu každého dítěte 

(kterou oni odhadují a posuzují a které oni přizpůsobují opatření a styl práce). Z  tohoto 

zjištění se otevírá prostor pro řadu dotazů a úvah. Je možné se ptát, jaké přesahy a úskalí 

má to, že je tak stěžejní koncept nedefinovatelný? Jaká mohou být úskalí toho, že je 

prostor otevřen nespočetnému množství interpretací a pracovníci a pracovnice spoléhají 

především na vlastní zkušenosti, na praxi, na to, že poznají? V tuto chvíli se vracím 

k podstatě předchozí kapitoly, jejímž cílem bylo nahlédnout, jakou míru prostoru a moci 
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mají jednotliví pracovníci a pracovnice. Skrze kapitolu týkající se konkrétního fenoménu, 

jímž je koncept nejlepšího zájmu dítěte, bych ráda v dalších částech této kapitoly ukázala, 

jaké reálné dopady na formování a výkon agendy může míra prostoru sociálních pracovnic 

a pracovníků mít. 

Druhý jev, na který směřovala moje otázka, byl modelování myšlení jednotlivých 

pracovníků a pracovnic skrze texty a trendy dominantního diskurzu. Tedy jak se do jejich 

náhledů otiskuje soubor „vědění“, který je v kontextu diskurzu sociální práce, konkrétně 

spíše v diskurzu „sociálně-právní ochrany dětí“, prezentován jako expertní, tedy 

dominantní a správný. Výše citované pracovnice a pracovník se totiž odkazovali (ať už 

explicitně, nebo implicitně) na atributy uvedené v Úmluvě o právech dítěte, jež lze 

v kontextu daného tématu považovat za dominantní „vědění“. O Úmluvu se totiž opírají 

národní legislativní normy a příručky, podle kterých v praxi probíhá výkon dané agendy. 

Pokud bychom se ale na vědu a vědecké poznání (v kontextu výše zmíněných dokumentů 

by šlo o vědecké poznání z oblasti psychologie, sociologie, sociálních deviací a dalších) 

dívali optikou feministické kritiky vědy, tak bychom byli nuceni zpochybňovat. Podle 

feministické kritiky totiž věda není něčím nezainteresovaným, neutrálním a odstřiženým 

od politického a společenského rozhodování. Podle feministické kritiky se ve vědě odrážejí 

různé kulturní předpoklady, není hodnotově neutrální, ale je naopak instrumentem 

ospravedlňujícím určité společenské uspořádání (Matonoha in Linková, 2005: 26).  

Doposud jsem pracovala s odpověďmi, které respondentky a respondent uvedli na 

explicitně položenou otázku. V následující části se v rámci několika podkapitol budu 

věnovat tomu, jaké odpovědi by se daly ke konceptu nejlepšího zájmu dítěte vztáhnout, 

více se zaměřím na konkrétní oblasti, které lze naplnit konkrétním obsahem.  

3.2.2.2.1 „Dítě potřebuje žít v rodině“ 

Zájem dítěte je žít v rodině. Bezesporu ze všech rozhovorů by se dalo vytáhnout toto 

tvrzení. Protože pojem rodina si každý člověk, každá instituce naplní vlastním obsahem, 

k tématu rodiny a jejího pojetí ze strany sociálních pracovníků a pracovnic se podrobněji 

vyjádřím později v samostatné kapitole v rámci empirické části této práce. V rámci „Dítě 

potřebuje žít v rodině“ bych nyní ráda přednesla několik citací podporujících právě tvrzení, 

že rodina stojí v ústředí celé debaty k tématu nejlepšího zájmu dítěte. V této chvíli nebudu 

tematiku rodiny problematizovat a hledat normativy obsažené v jednotlivých odpovědích, 
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ale zaměřím se na propojení konkrétních odpovědí lidí z terénu s tím, o čem mluví 

dokumenty vztahující se k aktuálnímu vývoji v rámci agendy. 

V teoretické části jsem uvedla, že jednou z dimenzí transformace systému péče o děti 

je deinstitucionalizace, jejímž myšlenkovým základem je snaha zajistit dítěti život v rodině 

či rodinném prostředí. Ochrana rodiny, rodičovství a práva dítěte na rodičovskou výchovu 

je tedy jedním z předních hledisek sociálně-právní ochrany dětí (Středisko náhradní 

rodinné péče 2014: 6), kdy toto hledisko nabývá na síle spolu s tím, jak se novelizují 

jednotlivé právní normy a do praxe zavádějí strategie vzniklé právě v období transformace 

systému. Podle Národní strategie práv dětí (2012) je rodina základní jednotkou 

společnosti, jež má být státem chráněna (Národní strategie ochrany práv dětí 2012: 6). 

Směrnice OSN k náhradní rodinné péči o děti (2009), která je jedním z pramenů této 

strategie, mluví o nutnosti zajistit umístění dítěte do NRP/V, pokud není možné, aby žilo 

se svými rodiči (Směrnice OSN k náhradní rodinné péči 2009: 3). Tato tvrzení 

(rozpracovaná podrobněji v teoretické části této práce) považuji za rámec dominantního 

vědění, respektive autoritativních textů vztahujících se k agendě sociálně-právní ochrany 

dětí. V následujících odstavcích se podívám blíže na to, jakým způsobem sociální 

pracovníci a pracovnice verbalizují téma podpory života dítěte v co možná nejvíce 

rodinném prostředí. V souvislosti s tím také na obavy a postřehy sociálních pracovníků a 

pracovnic a na jejich komentáře k vývoji celé agendy. Cílem bude rozkrýt, jak proměnu 

systému řízenou shora (respektive trendy spojené s transformací systému péče o děti) 

zpracovávají jednotliví aktéři a aktérky, kteří a které danou agendu dennodenně 

vykonávají.  

Paní Látalová v souvislosti s dotazem na nejlepší zájem dítěte uvedla, že zájmem 

dítěte je, „aby vyrůstalo v rodinným prostředí. V rodinným a fungujícím prostředí“ 

(Látalová). Toto fungující prostředí potom definuje tak, že „ … ti rodiče nebo ten jeden 

člověk, já jsem chtěla říct automaticky manželé, spolu žijou v jedné domácnosti, 

hospodařej spolu a k sobě to dítě jakoby přijmou“ (Látalová). Za primární tedy, stejně jako 

strategické dokumenty, považuje rodinné prostředí. Svoji odpověď uvedla do kontextu 

transformace, konkrétně deisntitucionalizace a popsala, jakým způsobem jde směr 

náhradní péče o děti v jejich správním obvodu (v souvislosti s transformací dětského 

domova v jejich okrese):  
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„Chtěj rušit dětský domovy a udělat to tak, že místo domova budou domečky, byty, 

kde bude teta s pěti dětma, a kde budou na ten byt tři, čtyři vychovatelé. Zatím jsou 

startovací byty na starší děcka, jaký třeba jsou v domově, takže mají takovýhle byty 

a že je mají ve městě, ale že spadají pod ten domov dál. … “(Látalová). 

Popisuje, jak probíhá deinstitucionalizace v praxi. Mluví o tom, že v sídle domova 

zůstane pouze administrativa a skupinky dětí by měly být rozděleny po různých městech a 

bytech nebo domcích. Děti zde mají žít stabilně, budou odtud dojíždět do škol. V bytech 

bude docházet ke střídání vychovatelů a vychovatelek. Pointou je tedy přiblížit co nejvíce 

život v rodinném prostředí. Změna podoby ústavní péče podle ní reaguje na požadavek 

přiblížit život dítěte v rodinném prostředí. Uvádí: „Tomu rodinnýmu, jak skutečně ta 

rodina, ať už mluvíme druh družka, partneři jo nebo mluvíme manželé, jak to má fungovat 

v tom bytě, kdo má jaký povinnosti, na to vlastně fungování, jak je to s nakupováním, péčí 

o ty pokoje tadyty všechny jakoby věci“(Látalová). Podotýká, že i dětské domovy se už 

v mnoha ohledech posunuly, jsou rozdělené na menší skupiny, na různé bytové jednotky, 

stále však „je pořád poznat, že je to jakoby v tom areálu za tou, když to přenesu za tím 

plotem“ (Látalová). 

Paní Látalová mluví o tom, že toto by bylo nemyslitelné třeba před pěti lety, vývoj 

jde podle ní velmi rychle kupředu směrem k zajištění života dětí v rodinném prostředí. Na 

příkladu konkrétního zařízení lze tedy sledovat, jak rychle reaguje na stávající trend a 

závazky ČR směrem k unijním strategiím týkajícím se rušení zařízení ústavní péče. 

V tomto kontextu potom navazuje na téma pěstounské péče a pěstounské péče na 

přechodnou dobu, kdy tyto instituty považuje za další level v rámci NRP/V v tom smyslu, 

že pěstouni jsou podle ní schopni zajistit život v rodinném prostředí. Vyjadřuje však obavu 

o to, aby neselhal výběr pěstounů: 

„Aby pak nebyli ti pěstouni, jaký z toho vypadnou takový, že vybouchnou. Nebo ať 

už to jsou ti pěstouni na přechodnou dobu, kde vidíte, že to není ono. Nebo slyšíte 

od těch děcek, že to není ono. O těch, který k nám přišly. Někdy se až zarazíte, co 

řeknou, proč řeknou o těch pěstounech“ (Látalová).  

Kriticky se tedy zamýšlí nad tím, že úskalím v rámci pěstounské péče mohou být 

osoby pěstounů a pěstounek. I přes to, že tedy s profesionalizací pěstounské péče 

v principu souhlasí a celý směr podporuje, vnímá úskalí, která se k tomuto váží. Mluví o 

tom, že vždy jde o individualitu konkrétního člověka a o to, co je a co není schopen 

zvládnout. V tomto tedy spoléhá na proces přípravy pěstounů a na to, aby se v rámci ní 

odhalily kompetence a nekompetence jednotlivých žadatelů a žadatelek. Stejně tak paní 
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Potůčková mluví o tom, že standardizace systému NRP/V byla prospěšná, uvádí že: „Je 

velice dobře, že to prostě nemůže dělat kdejaká tetka, která si myslí, že vychovala svý dvě 

děti, tak že bude vychovávat další“ (Potůčková). Tím odkazuje k profesionalizaci 

pěstounské péče jako k pozitivnímu směru a stejně jako předchozí respondentka poukazuje 

na důležitost přípravy. Mluví o tom, že je podle ní potřeba mít přípravu ještě více 

důslednou, což znamená důkladné psychologické posudky a sociální šetření (Potůčková). 

Pan Stejskal popisuje, že dnešní trend jde v duchu „pojďme dostat dítě co nejdříve do 

rodiny“ (Stejskal). Mluví o tom, že „ dnes je záměr, aby se dítě, který je malinkatý, aby 

dostalo do té rodiny co nejrychlejc“ (Stejskal). V kontextu tohoto trendu poukazuje na to, 

jak v kontextu snahy dostat dítě co nejdříve do rodiny jednají jednotlivé instituce:  

„Je strašně zajímavý, jak nabíhal novej zákoník občanskej, jak bylo komplikovaný 

dostat ty děti ze zařízení do rodin, protože některý soudy, ačkoli zájem o blaho 

dítěte na prvním místě, tak nechtěli překročit ten přístup úřednickej a nechávali to 

dítě chviličku ještě v nějakým kojeňáku, a některý zase šli tak, že udělaly 

předběžný opatření“ (Stejskal).  

Přichází tedy s tématem, že i když je trend jasný – zajistit život dítěte v rodinném 

prostředí (ideálně co nejrychleji), tak je na jednotlivých subjektech, jak se k  tomuto 

postaví. Vedle prostoru, který do celé věci mohou vložit sociální pracovníci a pracovnice 

je zde tedy i prostor, v rámci kterého mohou jednat i další subjekty a instituce. 

Na základě vybraných uvedených citací lze tvrdit, že panuje shoda v tom, že zájmem 

dítěte je žít v rodině. K pojmu rodina však nelze podle jednotlivých pracovníků a 

pracovnic přistupovat obecně a nekriticky. Je nutné rozlišovat a zajistit život dítěte ve 

fungující rodině. Paní Nováková mluví o tom, že: 

„Samozřejmě je zájem žít v rodině, ale na druhou stranu když ho tam ohrožuje a 

něco nefunguje, tak tenhle zájem musíme potlačit před zájmem třeba na zdraví a 

život“ (Nováková).  

Jde tedy o to, projednat, který z jednotlivých aspektů zájmu dítěte je v danou chvíli 

prioritní. Paní Nováková zde předkládá cestu, jakou ona pracuje s konceptem nejlepšího 

zájmu dítěte. Dle svých slov „nadřazuje“ jeden zájem nad jiným (Nováková). Jak bylo 

uvedeno v teoretické části této práce, podle metodiky MPSV, jež čerpá z Úmluvy, však 

nelze vytvářet mezi jednotlivými složkami zájmu dítěte hierarchii a nadřazovat jeden 

zájem druhému (Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež 2016: 23). Podle této 

příručky by cestou mělo být zohlednění všech zájmů dítěte a řešení by mělo být takové, že 
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při definici nejlepšího zájmu není „nedůvodně upřednostněno jedno právo dítěte před 

jiným jeho základním právem, a to včetně práva dítěte na zachování života a zdraví, či 

práva dítěte na vzdělání“ (Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež 2016: 23). 

S ohledem na doporučení této příručky by tedy paní Nováková nejednala „v nejlepším 

zájmu dítěte“, pokud by nadřazovala jeden zájem nad jiný. Lze se však domýšlet, že při 

hlubším prozkoumání strategií této pracovnice bychom možná došly k tomu, že pracuje 

cestou zhodnocení všech složek zájmu dítěte, pouze to definovala tak, že to není zřejmé. 

K tomu však nemám dostatek dat, proto zůstávám pouze na úrovni spekulace.  

Z jiného soudku, ale také odkazující k tématu snahy udržení dítěte v původní rodině, 

je praxe zmiňovaná respondentkou paní Plaveckou. Ta mluví o tom, že v případě, že se 

narodí v porodnici dítě a matka avizuje, že chce odejít a dítěte se vzdát, tak porodnice volá 

na OSPOD a rozjíždí se poměrně rychlá akce.  

„Takže nám fakt volaj, třeba hned po porodu, v rámci desítek minut. My za 

maminkama chodíme už na porodnici a kolikrát doktor volá: tahleta maminka 

odejde za 2 hodiny, můžete hnedka? Takže i přicházíme a s tou mamkou otevíráte 

to téma – jiný řešení, jestli nezmění názor, dítě si nenechají“ (Plavecká).  

Toto je tedy další z prvků, jakým způsobem lze z pozice OSPOD intervenovat. Paní 

Plavecká hovoří o tom, že je to na jejím zvážení, zda má překopat svůj program, rychle se 

sbalit, do porodnice odejít. Vše je otázkou velmi rychlého rozhodování. Protože ale 

nakonec uzavírá tím, že nebylo v rámci její praxe příliš mnoho matek, které by změnily 

názor, nelze však tento jev přeceňovat. Ukazuje však, jak různé mohou být strategie a 

nástroje směřující k zajištění života dítěte v rodinném prostředí.  

3.2.2.2.2 „Lepší špatný táta, než neznámý hrdina“ 

V této části budu dále pokračovat ve sledování prolínání dominantního diskurzu 

(respektive autoritativních textů a obecného povědomí o směru, jakým se diskurz NRP/V 

ubírá) s myšlením a praxí pracovnic a pracovníků OSPOD. Z předchozí kapitoly 

vyplynulo, že i když v určitých obměnách a u některých s výhradami a s reflexí rizik, 

považují pracovníci a pracovnice za klíčový zájem dítěte život v rodině či prostředí rodině 

co nejpodobnějšímu. V této části se podívám na druhý typ odpovědí, které byly 

v souvislosti se zájmem dítěte (hned po odkazu na rodinu a rodinné prostředí) nejčastější. 

Půjde o to sledovat, jak pracovníci a pracovnice přistupují k otázce informovanosti a 

kontaktu dítěte, jež žije mimo svou původní rodinu, s rodinou biologickou. Z rozhovorů 
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vystupovalo toto jako velké téma, v rámci kterého v principu panovala, stejně jako u 

tématu předchozího, poměrně velká shoda. 

Jak vyplynulo z teoretické části této práce, především institut pěstounské péče prošel 

v posledních několika málo letech výraznou proměnou, kdy se vyprofiloval jako 

profesionalizovaná činnost, která má jasná pravidla, která jsou vymezena zákonem. Oproti 

předchozímu modelu se zvýšil důraz na přednostní postavení biologické rodiny a je 

podporováno posilování vztahu a sounáležitosti s biologickou rodinou dítěte. Tento způsob 

přístupu k tématu lze považovat za rámec dominantního vědění, kdy jak odborné texty a 

texty MPSV, tak také legislativa, hovoří o tomto směru. Podle ustanovení § 966 - § 967 

zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku je pěstoun povinen informovat rodiče dítěte o 

jeho podstatných záležitostech a má povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat 

sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými. K tématu 

informovanosti dítěte o jeho biologických rodičích a širší rodině se respondentky a 

respondent beze zbytku vyjadřují shodně – informovanost dítěte považují za klíčový prvek 

v tom, aby se dítě vyrovnalo se svou situací a budovalo si pozitivní identitu. Zároveň 

poukazují na to, že tlak v tomto směru se v posledních letech stupňuje, paní Potůčková 

hovoří o tom, že „na ty pěstouny teďka nakládají ze všech stran. Nakládá na ně kraj 

v rámci přípravy a potom všechny ty věci kolem kontaktů a informací o rodině. Vždyť my 

na ně apelujeme, aby si oni zjišťovali ty informace, aby to těm děckám předaly“ 

(Potůčková). Dříve podle ní toto téma nebylo tolik v popředí. Paní Látalová hovoří o tom, 

že pěstounská péče byla dříve vnímána jako „rychlejší adopce“ – tím tedy říká, že nešlo o 

profesionalizovanou činnost s tolika požadavky, vše plynulo „přirozeněji tak, jako 

v rodině“ (Látalová). Lze tedy vidět, že jde o velkou proměnu, jež je postavena na posunu 

v celé diskuzi týkající se péče o děti mimo jejich biologickou rodinu. Protože toto nebylo 

v době před profesionalizací pěstounské péče tak velkým tématem, lze říci, že proměna 

celého směru do velké míry vedla k proměně náhledu sociálních pracovníků a pracovnic. 

Nelze považovat za náhodu, že všichni do jednoho hovoří o tématu informovanosti dítěte a 

následně o kontaktu s biologickou rodinou, jako o stěžejním atributu celé věci. 

To, že respondentky a respondent shodně poukazují na nutnost informovat děti o 

biologické rodině, neznamená, že mají o celé věci stejnou představu. Každá z respondentek 

vnímá problém trochu jinak a mluví o různě velké míře, do jaké děti informovat a různosti 

nástrojů, jaké k tomu využít. V souvislosti s touto problematikou vznikají na poli 
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teoretickém různé strategie a nástroje, skrze které lze dětem informace zprostředkovávat
52

 

a z rozhovorů je vidět, že i jednotlivé pracovnice berou tyto strategie a nástroje v potaz, 

aktualizují své náhledy v souladu s trendy v rámci agendy. Paní Plavecká například 

vyzdvihuje tvorbu Knihy života, která má dítěti interaktivní a tvůrčí formou předat 

informace o biologické rodině. Svůj názor podepírá propojením s vlastním příběhem 

„my když jsme byli děti, když jsme byli nemocní, tak jsme hrozně rádi vytahovali 

šuplík s fotkama – vítání občánků a další věci. To jsou ty hmatatelný věci a nemusí 

to být jen dobrý. Ale to, že jste informovaná, že víte. Někdo by možná řekl, že to 

jsou blbosti, ale to spojuje ty lidi, to, že vy víte, aha, tak já jsem teda taky prošla 

něčím“ (Plavecká).  

Je otázkou, zda by paní Plavecká takto celou věc vnímala a argumentovala ještě 

předtím, než na informovanost dětí byl ze strany institucionálně-administrativního diskurzu 

kladen takový důraz. Je zřejmé, že se věci a náhledy vyvíjí, právě proto považuji za 

důležité reflektovat, že se expertní diskurz proměňuje, v souvislosti s ním se potom tedy 

proměňuje i odborný diskurz a celá agenda. Následně tedy také náhledy a strategie 

pracovníků a pracovnic. 

Paní Potůčková se vrací k minulosti:  

„Dřív jsme se snažili, i když to byla pěstounka, takovej ten rodinnej systém tam 

trošku nechat. Ale dneska to tak tvrdě jako, jakože aby ty pěstounský děti jeli 

s těma pěstounskýma dětma“ (Potůčková).  

Naráží na téma společných táborů a různých kurzů pro děti z pěstounských péčí, 

které jsou také jedním z aktuálních nástrojů pro budování identity dětí. Následně na dotaz, 

zda je toto správný směr, uvádí: „já jsem přesvědčená o tom, že ty děti mají vědět o svých 

osudech, o tom, jak to bylo. Je dobře tlačit na ty pěstouny, aby jim zaznamenávali tu knihu 

života, aby s nima o tom mluvili. Takže my je furt učíme tohle“  (Potůčková). Dále 

doplňuje, že na jednu stranu je to zásah do přirozené tvorby rodinného systému, že je to 

„nenechá ale udělat takovou tu rodinu“ (Potůčková). Uvádí tedy obavy a negativa, 

současný směr však považuje za správný a pro děti prospěšný. 

Dalším tématem je vedle informovanosti dětí také styk dětí s biologickými rodiči. 

Podle ustanovení § 966 - § 967 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku má pěstoun 

povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, ledaže soud stanoví jinak. 

                                                           

52  Podrobněji naříklad http://www.detipatridomu.cz/wp-content/uploads/kontakt_s_biorodinou_velky_vuz_sever.pdf nebo 
http://www.detipatridomu.cz/wp-content/uploads/Manual_provazeni_PP.pdf 

http://www.detipatridomu.cz/wp-content/uploads/kontakt_s_biorodinou_velky_vuz_sever.pdf
http://www.detipatridomu.cz/wp-content/uploads/Manual_provazeni_PP.pdf
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V ustanovení § 960 odstavec 2 je dále zdůrazněno právo rodiče na osobní a pravidelný styk 

s dítětem a právo na informace o dítěti. Z těchto ustanovení vyplývá vazba na snahu posílit 

kontakt dítěte s biologickou rodinou. V důsledku transformace celého systému došlo (v 

souladu s uvedenou legislativou) k proměně nastavení institutů, kdy pěstounská péče 

dostala částečně nový ráz. Tento posun reflektuje paní Látalová, která uvádí, že „dřív se 

říkalo, že pěstounská péče je jakoby rychlá adopce. Jo že to bylo rychlejší než osvojení a 

že se tam až tak nepreferovaly ty kontakty s původní rodinou“(Látalová). Z praxe tedy ví, 

že v minulosti důraz kladen na toto tolik nebyl, v současné chvíli jsou k tomuto směru 

školeni pěstouni a pěstounky už ve fázi přípravy. Nyní podle ní  

„noví pěstouni, co procházej přípravou tak s tímhle umí mnohem líp pracovat, co se 

kontaktu původní rodiny týče. […] A jakoby nebráněj se tomu (kontaktům 

s biologickou rodinou)“ (Látalová).  

Paní Látalová, která vzhledem ke své dlouholeté praxi pamatuje dobu, kdy na 

kontakt s biologickou rodinou nebyl kladen důraz, vnímá posun v rámci agendy. A už i ona 

ve svých odpovědích tedy vyzdvihuje tento prvek, spojuje jej s kladným budováním 

identity dítěte.  

K tématu proměny vlastního náhledu na kontakt s biologickou rodinou, uvádí paní 

Potůčková, „měla jsem ze začátku i odpor ke styku s biologickou rodinou. Protože když 

vidím, jaká ta biologická rodina je. No ale pak jsem zjistila, že těm dětem to fakt 

pomáhá“(Potůčková). Nový náhled na celé téma je vyvolaný praktickou zkušeností 

vyplývající z rozhovorů s dětmi. Respondentka dovysvětluje, že jde i o „ty nové 

psychologické poznatky, o ty výzkumy na dětech“ (Potůčková). Tedy odkazuje se na 

expertní diskurz. Ten je však oporou celého nového směru v této oblasti, jde tedy o kruh 

sebepotvrzování, kdy z určitých expertních východisek vzešel trend styku dětí 

s biologickou rodinou, postupem času, skrze vzdělávání, metodiky a jiné materiály byl 

tento trend přenesen na úroveň OSPOD a následně jsou skrze ten samý expertní diskurz 

pracovníci a pracovnice utvrzováni v prospěšnosti celé věci. 

Paní Hanáková uvádí, že „teďkon je velkej bum, že by se ty děti s těma biologickýma 

měly vídat“ (Hanáková). Vnímá celou věc jako novinku, nárazovou akci. Z toho, že 

následně považuje za problematické, že u příbuzných, kteří mají dítě v pěstounské péči, je 

„málokdo, kdo má častý kontakt s biologickými rodiči“ (Hanáková). Jako klad vnímá to, 

že cizí pěstouni jsou v rámci přípravy školeni a připravováni na kontakt 
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biologickými rodiči, „nedělají v tom takové problémy, jako ti cizí“ (Hanáková). Tedy 

přijala fakt, že je v tuto chvíli trendem kontakt s biologickou rodinou a nepodrobuje jej 

kritice. I další respondentka reflektuje posun v rámci tématu kontaktu s biologickou 

rodinou, když říká, že „u těch pěstounských, tam je to jasný už teď“ (Felgrová). Na 

dovysvětlení uvádí, že se k tomu od začátku přistupuje tak, že děti vědí, že někde mají 

rodiče a že pěstoun je pouze pěstoun. Téma však problematizuje, mluví o tom, že by se 

měla udržet určitá míra a o tom, že by na pěstouny tolik netlačila ohledně kontaktu.  Myslí 

si, že pokud je někdo, kdo by se měl o kontakt snažit, jsou to„ty biologický rodiče, na 

druhou stranu ty pěstouni by to neměli, ten kontakt, bojkotovat, blokovat“ (Felgrová). Jako 

důvod uvádí, že by  

„ty děcka měli mít možnost poznat, kdo jsou jeho rodiče, i s těma chybama, který 

mají a kvůli kterým to dítě odešlo. Aby prostě to děcko vědělo, jak na tom je a 

prostě jednou to těm pěstounům, osvojitelům, neomlátilo o hlavu“ (Felgrová).  

Tedy vrací celou věc zpět k dítěti a zdůrazňuje, že pro dítě je klíčové být 

informované a to jak o negativních, tak o pozitivních věcech. Respondentka tedy připouští, 

že trend v této oblasti jde určitým směrem, považuje za nutné však vždy koukat na vývoj 

v jednotlivých případech, když říká, že „by se to mělo vyzkoušet, třeba na tu první 

schůzku, druhou, to děcko namotivovat a pak ať ono si samo řekne, jestli je to pro něho 

nebo ne“(Felgrová). Nevytrácí se u ní reflexe celé věci.  

Z výše uvedeného se zdá, že pracovnice vnímají posun v rámci tématu a reflektují, že 

je na kontakt dítěte s biologickou rodinou a tlak na informovanost trendem řízeným shora. 

Na základě výpovědí respondentek se tedy potvrzuje, že v rámci institutu pěstounské péče 

(v kontextu její profesionalizace) je od doby novelizace občanského zákoníku důraz kladen 

především na subsidiaritu ve vztahu k biologické rodině. O tom, jak vypadá současná 

praxe a přístup k institutům NRP/V píše také Cilečková (2014). Uvádí tvrzení, že zažité 

stereotypy v rámci NRP/V-dlouhodobost pěstounské péče a její vnímání jako konečného 

řešení pro dítě, malá snaha o sanaci původní rodiny, nerealizování kontaktu s biologickou 

rodinou, preferování náhradní rodiny před rodinou biologickou podle ní v praxi i přes 

stávající trendy a legislativní nastavení existují (Cilečková 2014: 69). Z rozhovorů 

s respondentkami vyplynulo, že ony reflektují vývoj v rámci agendy, hovoří také o tom, že 

je někdy problematické tyto trendy převést do praxe.  
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Není mým cílem tvrdit, že v rámci jakéhokoli odvětví není kladné, aby docházelo 

k revizi náhledů na danou problematiku a aby se nepostupovalo směrem k novým teoriím. 

Za nebezpečné však považuji, kdyby k následnému přijetí daných trendů pracovnice 

přistupovaly nekriticky. Jak už bylo uvedeno, také expertní diskurz (ze kterého poté plyne 

legislativní nastavení a trendy) podléhá mocenským a politickým tlakům, nelze k němu 

tedy přistupoval jako k objektivnímu a bezchybnému souboru vědění.  

3.2.2.2.3 „Stavíme to na vztahu” 

Vzhledem k tomu, že agenda „sociálně-právní ochrany dětí“ a obecně celá oblast 

sociální práce je především o mezilidských vztazích a práci s lidmi, velkým tématem 

v rámci rozhovorů byly odkazy na vztah, city, lásku mezi lidmi. V této kapitole bych tedy 

ráda prozkoumala, jakým způsobem je téma vztahu a vztahovosti v celé debatě obsaženo. 

V tuto chvíli by bylo možné rozvinout filosofickou debatu o tom, co to vlastně znamená 

vztah a jakým obsahem si tento pojem naplňuje každý z nás. Rozsah této práce však není 

bezmezný, obsah pojmu vztah nebudu problematizovat. S tímto pojmem budu pracovat 

tak, že jej budu v citacích uvádět v tom smyslu, v jakém o něm mluvili jednotlivé 

respondentky a respondent. Tedy nechám pojem naplněn jejich obsahem.  

3.2.2.2.3.1 „V hlavní roli láska“ 

V kontextu snahy o udržení dítěte v rodinném prostředí otevřel pan Stejskal téma 

různosti rodin a toho, v jakých rodinách za jakých situací může dítě v rodině zůstat: 

„žijeme dneska v době, kdy se to snažíme udržet dítě v té rodině téměř úplně za každou 

cenu. Takže máme rodiče alkoholiky, víme o tom. Modlíme se“ (Stejskal). Rozebírá 

jednotlivé případy, v jakých, což by bylo možná v jiném kontextu a jiném období 

nepřípustné, nechávají OSPOD v současné době dítě v rodině. Mluví o tom, že  

„když jsou úplně malý děti a nefunguje to, je to velkej průser. Když už choděj do 

první do druhé třídy, tak už si taky nenechaj všechno líbit. Důležitý je, jestli tam je 

láska. Jestli tam je opilec a rodičovská láska, tak se snižuje pravděpodobnost, že se 

něco může stát úmyslně na to děcko“ (Stejskal).  

Mluví o tom, že je třeba přistupovat ke každému případu jako k unikátu. Jde tedy o 

ukázku praxe postavené na individuálním přístupu, což je jedním z kritérií, na které apeluje 

Obecný komentář k Úmluvě o právech dítěte (2013: 9). Pan Stejskal upozorňuje na to, že 

„stěžejní je způsob zajištění péče.“Uvádí k tomu příklad, že 
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„pokud máma pije, nepracuje, bere dávky, ale má zaplacený nájemný, ráno vstane, 

probudí dítě, vypraví ho do školy, dítě je ve škole, ona se pak zmaže, vyspí se, po 

obědě pro něj jde, má zaplacený obědy, udělaj spolu úkoly, nejsou signály z té 

školy. […] Tak chci říct, že ten alkohol má vliv na ni, ale třeba na to fungování 

v rodině třeba tolik ne“ (Stejskal). 

K tématu přidává další příklad vedle příkladu s alkoholem také další příklad z praxe: 

„Dneska už matky narkomanky, už to není nic, co by se zjistilo, že někdo smaží a hnedka 

mu seberou dítě. Ale zkoumá se, do jaký míry to prostě zasahuje do výkonu tý rodičovský 

kompetence. Je to hodně individuální“ (Stejskal). Pan Stejskal tedy pomocí popisu 

vlastních zkušeností ukazuje, jakým způsobem k celé věci přistupuje – posouzení a 

způsoby intervence jsou dle něho zcela individuální a různorodé.  

Odkaz na důležitost lásky, vztahu a citu, je patrný také u dalších respondentek. Na 

dotaz, co jí v kontextu zájmu dítěte napadne jako první, čím by ten obsah naplnila, 

odpovídá paní Plavecká:  

„Aby ho potkávalo dobro. Jo nebudu říkat šťastná rodina jo. Určitě. Milující osoby. 

Aby ho potkávalo dobro, aby to dobro bylo kolem něj jo. Ve škole […] A hlavně 

aby ho měl někdo rád, aby to žití, dítě žilo s pocitem, ale to máme my všichni. Aby 

vidělo, vědělo, že ho má někdo rád“ (Plavecká).  

K tomu, jak tento její náhled nasedá například na debatu kolem různosti rodin a 

rodinných modelů a na téma rodičovství neheterosexuálních páru, se podrobněji podívám 

v jiné z kapitol této práce. 

Téma důležitosti vztahu se rozkrývalo především v jedné z oblastí rozhovoru – při 

debatě týkající se pěstounské péče, konkrétně rozdělení tohoto institutu na dvě varianty – 

pěstounskou péči příbuzenskou a pěstounskou péči cizí. Toto tedy bude poslední částí 

kapitoly týkající se nejlepšího zájmu dítěte. 

3.2.2.2.3.2 „V čem je rozdíl?“ 

I když je institut pěstounské péče vedený jako jeden druh, v praxi se dělí na dvě 

varianty – „pěstounskou péči příbuzenskou“ a „pěstounskou péči cizí“. Nejde o pojmy, 

které by byly zákonem rozdělené a ukotvené, v praxi však svěřování do každého z těchto 

druhů probíhá odlišně. Jak vyplývá z rozboru legislativy a literatury k tématu, rozdíl je 

v procesu, jakým svěřování probíhá. Toto potvrdili při rozhovorech také respondentky a 

respondent. Z rozhovorů vyplynulo, že rozdíl mezi těmito typy pěstounské péče je pro 

pracovníky a pracovnice v rámci NRP/V velkým tématem. Z teoretické části práce 
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vyplynulo, že v oblasti dané oblasti je trendem hledat pro dítě, které je ohrožené nebo 

opuštěné, nejdříve pěstouny v rodině. Na pracovníky a pracovnice OSPOD je tedy v tomto 

ohledu tlak ze strany nadřízených institucí, jejich práce je tedy do velké míry směřována 

tímto směrem. V následující části mě bude zajímat, jakým způsobem se k dvojímu postupu 

v rámci svěřování dětí do pěstounské péče staví jednotliví sociální pracovníci a pracovnice.  

Explicitně vyjadřuje odkaz směrem k legislativnímu ukotvení paní Nováková, která 

říká, že i přes všechny minusy „ze zákona jasně vyplývá, má se hledat v rodině, má ta 

rodina mít přednost a někdy to má pro to dítě jakoby plusy a byť tam jsou  i ty minusy, tak 

je to třeba jakoby lepší“ (Nováková). Paní Potůčková k tomu, proč je v rámci svěřování 

dítěte cizí osobě postup složitější uvádí, že „v případě příbuzenské je to o tom, že dítě 

zůstane u příbuzných. Ale tady je to o tom, že stát svěřuje dítě, je to jakoby na státu, aby 

relativně zabezpečil, že když už dítě někam jde, tak aby zamezil, aby se tam neděly nějaký 

nepřístojnosti“ (Potůčková). Má pocit, že v případě svěření dítěte do péče osoby „cizí“ je 

odpovědnost státu, potažmo odpovědnost její vlastní, mnohem větší. Uvádí několik 

argumentů, proč je proces u svěřování příbuzným jiný, jednodušší, dochází k  menšímu 

prověřování. Prvním z nich je, že dítě jde do známého prostředí. „Protože ta rodina, oni se 

znaj žejo, ty babičky nebo ty tety oni se navštěvujou, nebo se vídaj, takže pro ty děti nejsou 

cizí. Není to do něčeho jinýho“ (Potůčková). V podobném duchu při obhajobě postupu 

v rámci svěřování dětí příbuzným mluví i další respondentka, paní Látalová, která 

zdůrazňuje, že záleží samozřejmě na tom, zda dítě do prostředí dříve chodilo nebo 

nechodilo.  

Druhým argumentem, proč je pro dítě vhodnější příbuzenská péče pěstounská, je 

téma, jemuž jsem se v této práci už jednou věnovala – budování identity dítěte, znalost a 

informace o původní rodině. Z předchozí kapitoly vyplynulo, že výrazným trendem 

v oblasti NRP/V je tlak na kontakt dítěte s biologickou rodinou a panuje poměrně velká 

shoda (mezi legislativními a metodickými texty a v rámci odpovědí respondentek a 

respondentů) v tom, že pro dítě je znalost původní rodiny podstatným prvkem. Toto téma 

se tak odráží i do debaty o pěstounské péči příbuzenské a cizí a je vidět u odpovědí 

respondentek, kdy jako argument pro obhajobu preferování příbuzenské péče paní 

Potůčková uvádí, že tam  
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„není to, co u těch dětí chybí, je tam kontakt s tou rodinou. Protože oni to všichni 

chtěj vědět, odkud přišli a proč. A ta babička nebo ta teta, ty spíš tomu dítěti 

vysvětlí“ (Potůčková).  

Respondentka se odkazuje na trend, kdy je v tuto chvíli povinností pěstounů či 

osvojitelů sdělovat dětem jejich rodinnou historii. Trvá na tom, že „ty děti to chtějí vědět, 

chtějí znát ty kořeny, proč teda nemohli zůstat u tý svý matky“ (Potůčková). V rámci své 

argumentace se odkazuje na expertní diskurz, na zjištění psychologického rázu: „jeto 

psychologicky prokázáný, že pro ty děti je to stokrát lepší. Cokoli vědět je lepší“ 

(Potůčková). Rodinní příslušníci jsou podle ní více schopni dětem tyto informace předat. 

Navíc je zde i varianta, že rodiče dětí, kteří se o ně sice momentálně nemohou starat, ale 

jsou naživu nebo poblíž, mohou do rodiny docházet, dítě tak neztratí kontakt, je navíc 

vystaveno realitě.  

Stejně tak paní Látalová:  

„Rozdíl si myslím, že je v tom povídání o té původní rodině, s tím, že ti cizí 

pěstouni tu původní rodinu tolik neznaj, tudíž nejsou schopni tomu dítěti předat 

tolik jako ti, když jsou z rodiny a znají mámu, tátu, prarodiče, nějakou tu svou 

rodinnou minulost. Kdežto ty cizí to takhle nepředaj“ (Látalová). 

Na dotaz, zda je vztah zárukou, že bude celá věc funkční, uvádí, že „těžko říct. U 

někoho ano, u někoho ne“ (Látalová). Podotýká, že za dobu její praxe se nestalo, že by 

z rodiny, kde je dítě v pěstounské péči příbuzných, museli dítě odebrat. Na jedné straně 

tedy připouští, že vztah nemusí být nutně zárukou, jedním dechem dodává, že asi o něco 

lepší je přece jenom ta příbuzenská. Stejně jako předchozí respondentka se odkazuje na 

udržení identity s rodinou a na prostor, na který je dítě zvyklé. Je otázkou, zda tyto apriorní 

představy o prospěšnosti příbuzenského vztahu nemohou zamlžovat určité negativní jevy, 

zda představa, že dítěti je lépe v rodině, nezakryje následně negativa nebo problémy 

v těchto rodinách. Paní Látalová, jak vyplynulo z předchozích kapitol, je jednou z těch, 

která opakovaně hovoří o nutnosti volit individuální přístup. V tuto chvíli ale, nejen ona, i 

ostatní dotazované, opouští myšlenku individuality a poměrně ostře rozděluje na dva typy 

péče. Jako kdyby zde předpoklad, že jde o příbuzné, naprosto mazal všechna další kritéria.  

I paní Hanáková mluví o tom, že je „skvělý“, když dítě může zůstat v rodině. 

„Protože jakoby ta rodina drží pohromadě. I když se stalo to, co se stalo, tak pořád jakoby 

to dokážou ty příbuzný tak jakoby zapomenout a vzít si to dítě, a aby nemuselo jít k  cizím 

lidem“ (Hanáková). Stejně jako předchozí kolegyně, vyzdvihuje dále téma zachování 
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identity s rodinou, zachování příbuzenských vztahů. Vznáší obavu, že i přes povinnost 

pěstounů dítě podporovat v kontaktu s biologickou rodinou, je pravděpodobné, že tomu 

nebudou pěstouni nakloněni. 

Protože i ostatní respondentky hovoří v duchu toho, že příbuzenská péče je lepší 

formou vzhledem ke kontaktům s biologickou rodinou, lze usuzovat, že dominantní 

diskurz má skrze vydávání příruček, metodik a obecně určování směru agendy velkou moc 

nad tím, jak následně pracovníci a pracovnice k tématům přistupují. V době, kdy byl 

institut pěstounské péče „rychlou adopcí“ se na identitu dítěte formovanou skrze kontakt 

s biologickou rodinou nehledělo. Stejně tak nebyl problém, když byla pěstounská péče 

pojímána jako dlouhodobá záležitost, nehledala se z ní cesta zpět do původní rodiny. 

Vlivem vývoje agendy se však toto celé proměnilo, v dnešní době (jak vyplývá také 

z nového Občanského zákoníku) je situace zcela odlišná. 

Považovala jsem za důležité podrobněji ukázat, jak se vývoj v rámci agendy promítá 

do náhledů pracovnic a pracovníků. Celá věc totiž není pouze otázkou idejí, přesahy má 

totiž do následné praxe svěřování dětí. V další kapitole bych ráda navázala a ještě se dále 

věnovala tématu pěstounské péče příbuzenské a pěstounské péče cizí. Konkrétně tomu , jak 

rozdílně (lze) k žadatelům a žadatelkám přistupovat, respektive jaký je odraz předchozích 

zjištění do následné praxe a přístupu k žadatelům a žadatelkám. Protože z kapitoly týkající 

se moci vyplynulo, že pracovníci a pracovnice mají prostor pro vlastní intervenci a 

formování agendy, jsou dle mého názoru zjištění týkající se myšlenkového nastavení a 

názorů jednotlivých pracovníků a pracovnic pro celou věc velmi podstatné.  

3.2.2.2.3.3 „Dvojí standard – příbuzný vs. Cizí“ 

Pan Stejskal k tomu, jak nejčastěji celý proces probíhá, uvádí, že  

„se staví na dosavadním vztahu, to dítě přechází do prostředí, který je mu známý, 

k lidem, který mu jsou známý. Většinou je to vyvrcholení nějakýho procesu, kdy ty 

děti jdou k babičce a dědovi a pak jsou tam častěji a častěji až tam nakonec 

zůstanou“ (Stejskal).  

V popředí stojí známost prostředí a vztah, ten je ústředním tématem u většiny 

rozhovorů. Pan Stejskal představuje způsob, jakým ke svěření u příbuzenské pěstounské 

péče dochází – často nejde o proces navazování kontaktu mezi dítětem a pěstouny, OSPOD 

spíše celou situaci monitoruje a k soudnímu jednání se jde už za situace, kdy dítě reálně 

v rodině žije. 
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Pan Stejskal na jiných místech třídil rodiny na škálu, kdy považoval manželskou 

rodinu za nejlepší pro výchovu dítěte, nejhorší potom ústavní péči. Uváděl důvody, hovořil 

o reprodukci vzorů, o výhodě péče obou rodičů atd. Pokud šlo o diskuzi na teoretické 

rovině, předložil tak své ideály a modely rodin, které jsou pro dítě nejvhodnější. Ve chvíli, 

kdy do celé věci vstupuje předpoklad příbuzenství, jde ale jeho ideová základna stranou. 

Hovoří o tom, že klíčový je vztah mezi pěstouny a dětmi. K charakteristikám žadatelů a 

žadatelek v tomto kontextu uvádí příklad, že  

„když budou dva mladý vzorný říčný žadatelé o pěstounskou péči a lehce unavená 

babička, se kterou to dítě má vztah a s tamtěma se nezná, tak se toho dítěte 

zeptáme, protože už od 6 let mají právo vyjadřovat svůj názor“ (Stejskal).  

Příklad dovysvětluje a mluví o tom, že dítě si téměř jistě zvolí babičku. OSPOD 

toto nerozporuje a pokud by byl například problém s financemi u babičky, snaží se pomoci, 

aby dítě mohlo zůstat u ní, v rodině. Takže se potom řeší různé sociální dávky, 

psychologická pomoc a další (Strnad). Z tohoto je tedy zřejmé, že ne v každé situaci 

pracovníci a pracovnice uplatňují stejná kritéria a jsou případy, respektive typy příkladů, 

kde jdou některé ideály a předpoklady stranou a volí se naprosto odlišný přístup, než u 

typově jiných případů. Na jeho vyjádření se ukazuje, že prostor pro činnost sociálních 

pracovníků a pracovnic a pro to, jak celý případ uchopí, je široký. Zhodnocení situace 

daným pracovníkem či pracovnicí je pro celou věc klíčové. 

Ke způsobu svěřování dětí do pěstounské péče příbuzným paní Potůčková:  

„Jsou ty kritéria v podstatě, u té pravé příbuzenské péče, opravdu jenom takový, že 

vlastně chtějí. A že teda mají podmínky, jakoby zkoumáme, že to nejsou žádní 

opilci, že je to rodina, která slušně žije“ (Potůčková).  

V praxi dochází k tomu, že pokud OSPOD najde někoho z rodiny, kdo se o dítě chce 

starat, je tento fakt nadsazen všem dalším kritériím. Na dotaz, co znamená, že rodina 

„slušně žije“ mluví o tom, že „mají střechu nad hlavou, postel a mají co jíst. Můžou mít 

hliněnou podlahu a záchod na dvorku. Když jsou prostě ochotný se o to dítě postarat“ 

(Potůčková). Znovu je vidět, že se ostatní věci stávají nepodstatnými, pokud do hry 

vstupuje varianta, že by se o dítě mohl starat někdo z rodiny. Paní Potůčková mluví o tom, 

že příbuzenská pěstounská péče je „jiný typ péče“ (Potůčková). Dovysvětluje, že „ten 

zvenku toho určitě musí projít o dost víc a je jakoby mnohem víc prověřovanej, ale když 

nám přijde příbuznej, tak my si o něm sice zjistíme plno informací, ale pořád to není tolik“ 
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(Potůčková). K tomu, proč jsou kritéria u příbuzných a u cizích žadatelů a žadatelek 

odlišná, uvádí paní Nováková, že  

„to vyplývá jakoby z podstaty věci že jo, tam když se to zprostředkovává, tak to 

jsou prostě cizí lidi pro cizí dítě. A ty lidi by měli bejt prověřený, jestli jsou pro to 

dítě vhodný“ (Nováková).  

Oporou zde ale není žádná hlubší argumentace, pouze předpoklad, že v rámci rodiny 

se dítěti dostane dobré péče a přijetí. Postaveno to tedy je především na předpokladu 

biologické vazby a předchozího vztahu (jak ostatně už některé jiné respondentky a 

respondent taktéž verbalizovali). 

S paní Látalovou se u tohoto tématu vracím částečně k tomu, co ilustrovala kapitola 

týkající se (ne)reflexe vlastní moci v rámci celého procesu. Ta k pozici OSPOD v rámci 

procesu svěřování dítěte příbuzným uvádí, že „v rámci toho návrhu“ (návrhu k soudu, viz 

další kapitola), „jenom v rámci řízení a potom v rámci školení pěstounů, ale to už máte 

potom dítě svěřený“ (Látalová). Hovoří tím způsobem, že OSPOD vykonává pouze 

minimum kroků. Respondentka odpovědnost přenáší na soud, který je ústředním orgánem, 

jež rozhoduje a má moc. Je zde vidět podobný mechanismus, jako u přenesení 

odpovědnosti na kraj, respektive na to, že když kraj je tím konečným orgánem, vyjadřují 

některé respondentky pocit, že jejich práce je pouze sesbírat, předat informace kraji. Když 

směrem k paní Látalové doplňuji, že pokud je mi známo, tak i v rámci pěstounské péče 

příbuzenské probíhají šetření v domácnosti, souhlasí. Mluví o tom, že  

„tohle jo, ale vystupujeme tam s tím, že tu rodinu známe z té původní, jo ty původní 

rodiče, kdy je vidět, že to nezvládaj, takže se sháněj ty příbuzný, jestli můžou 

převzít nebo nemůžou“ (Látalová).  

Obloukem nás tedy vrací k tomu (jak uvedl už pan Stejskal na začátku předchozí 

kapitoly), že v rámci příbuzenské péče nedochází ke klasickému zprostředkování a 

pracovníci a pracovnice OSPOD rodinu už v době svěřování do pěstounské péče velmi 

často znají. V některých případech jde spíše o papírové dořešení celé věci. A i když 

probíhá šetření v domácnosti či další dotazování, je to vedeno už s předchozí znalostí 

rodiny. Navíc také, jak vyplývá z rozhovorů, i s apriorní náklonností směrem k pěstounům, 

pokud jsou z rodiny dítěte. Zájem dítěte je podle uvedených odpovědí v první řadě 

považován jeho život s někým z příbuzných, tomu je také podřízen následně celý postup a 

přístup OSPOD. S tím koresponduje příklad, který uvádí paní Nováková. Ta hovoří o 
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situaci, kdy měli případ žadatelů – rodinných příslušníků, u kterých „byly pochybnosti“. 

OSPOD se k situaci postavil tak, že  

„jsme si řekli, že se to zkusí, a v případě, že se to nezvládne, tak pak se tou cestu 

buď teda tý náhradní péče zprostředkovaný, anebo tou cestou ústavní výchovy 

může jít“ (Nováková).  

V této chvíli byl tedy daný OSPOD ochotný riskovat neúspěch a následný přesun 

dítěte, s odkazem na příbuzenský vztah.  

Vzhledem k získaným odpovědím lze tvrdit, že ze všech rozhovorů, při kterých 

padlo téma porovnávání pěstounské péče příbuzenské a pěstounské péče cizí, vystupuje 

pěstounská péče příbuzenská jako ta lepší varianta. Ne všechny respondentky a respondent 

přistupují k celé věci nekriticky, nabízí také kritiku určitých problémových míst. 

Pozoruhodné je, že v případě reflexe dvou typů pěstounské péče se naprosto vytrácí důraz 

na individualitu každého případu, což bylo při jiných tématech pro pracovnice a 

pracovníka atributem velmi podstatným. I když tedy každá z respondentek v konečném 

důsledku preferuje příbuzenský typ pěstounské péče, některé přinášejí současně i kritiku. 

Paní Potůčková uvádí, že  

„je pravda, že i ty babičky někdy tak jakoby neadekvátně chovaj, že těm dětem 

třeba říkaj, takový to máma hrozná, teď jsme si tě museli vzít my a tak se o tebe 

staráme“(Potůčková).  

Celou věc vztahuje k tomu, že zájmem dětí je mít o rodičích co nejpozitivnější obraz. 

V podobném duchu o úskalích příbuzenské pěstounské péče hovoří také paní 

Hanáková, která mluví o tom, že v jejich obvodu mají převažující počet pěstounských péčí 

příbuzenských a „je to s nimi hodně těžký“ (Hanáková). Uvádí příklad, že když je 

například biologická matka dítěte ve vězení, nebo bere drogy, je u pěstounů – prarodičů, 

obtížné docílit toho, aby o rodičích dítěte nemluvili negativně. Stejně tak je podle ní 

obtížné dotlačit pěstouny – prarodiče ke kontaktům dětí s biologickými rodiči. Podle paní 

Hanákové„těm babičkám a dědečkům těžko vysvětlíte, že to takhle je a takhle to musí 

bejt“(Hanáková). Paní Hanáková mluví o tom, že u těch „cizích“ je to už z procesu 

přípravy v rámci kraje nastavené tak, že ten kontakt s biologickou rodinou je v zájmu 

dítěte, že je povinností pěstounů jej umožňovat a podporovat. Protože příbuzní přípravou 

neprochází, je u nich pochopení celé věci obtížné. Na druhou stranu ale respondentka 

vzápětí mluví o tom, že je vlastně „skvělý, když dítě zůstane v rodině (Hanáková). Na 
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dotaz o dovysvětlení celou věc vztahuje k tomu, že je pro dítě pozitivní, když ví, že i přes 

nezájem/neschopnost rodičů se o něho starat, se v rodině našel někdo, kdo se o něho 

postará. Vrací se zpět k tématu příbuzenských vztahů, k tomu, že „rodina drží pohromadě“ 

(Hanáková). Vyzdvihuje sílu příbuzenské vazby, když mluví o tom, že „i když se stalo to, 

co se stalo, tak pořád jakoby to dokážou ty příbuzný tak jakoby zapomenout a vzít si to 

dítě, a aby nemuselo jít k cizím lidem“ (Hanáková). Na tomto místě následně mluví o tom, 

že u „těch cizích, někdy to trochu mizí ta příbuzenská část“ (Hanáková). Je tedy zřejmé, že 

na celou věc nemá jasně ukotvený názor, při rozhovoru přechází v rámci různých rovin. Na 

jednu stranu je tedy otázka příbuzenství – vztahu k biologickým rodičům, z jejího pohledu 

problémem, na straně druhé potom příbuzenství – kontakty se širší rodinou, jsou v rámci 

příbuzenské pěstounské péče pozitivem.  

Paní Nováková jako riziko příbuzenské péče uvádí, že  

„když tam je třeba problémovej rodič, třeba drogovej, kterej si tam do té rodiny, 

protože je to i jeho rodina, chodí, jak chce, tak to třeba pak může zase dítě 

ohrožovat“ (Nováková).  

Toto považuje za mínus, ale dále uvádí celou řadu plusů, které se překrývají s tím, co 

už bylo řečeno u jiných respondentek (známá osoba, známé prostředí, znalosti historie 

dítěte) (Nováková). Obecně, stejně jako kolegyně, vyhodnocuje příbuzenskou pěstounskou 

péči jako vhodnější, převažují podle ní klady nad riziky.  

Paní Potůčková, paní Hanáková a paní Nováková tedy předestírají, že úskalí 

pěstounské péče příbuzných je především v problematičnosti kontaktu s biologickou 

rodinou. V předchozí části ale jiné kolegyně (například paní Látalová) vnímali situaci 

odlišně – ta přednesla argument, že pokud dítě zůstane u příbuzných, je větší 

pravděpodobnost, že kontakt s biologickou rodinou bude fungovat. Stejně tak paní 

Potůčková vyzdvihovala jako hlavní přínos pěstounské péče příbuzenské právě navázanost 

dítěte na biologickou rodinu. I v rámci debaty o příbuzenské a cizí pěstounské péči lze tedy 

nalézt viditelnou vazbu na aktuální trend posilování vztahu s biologickou rodinou. Z této 

kapitoly však vyplývá, že podstatné je individuální nastavení jednotlivých pracovníků a 

pracovnic. Je opět vidět prostor, v rámci kterého mohou jednat určitým způsobem.  
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Z praxe rozlišující různost postupů u pěstounské péče příbuzenské a pěstounské péče 

cizí, přistupuje také Novotná (2016), která ve svém článku s názvem Co by se mělo 

v pěstounské péči změnit, odkazuje na ustanovení v § 20 odst. 3 zákona o SPOD
53

 a toto 

ustanovení kritizuje. Poukazuje na to, že praxe ukazuje, že i v těchto případech by bylo 

s ohledem na zájem dítěte potřeba, aby se tyto osoby v rámci přípravy při procesu 

zprostředkování připravovaly na výkon pěstounské péče, případně aby zde byla varianta, 

že i osoby příbuzné mohou být těmi, kterým dítě za určitých okolností svěřeno nebude 

(Novotná 2016: 2). Hovoří o tom, že příbuzenství či blízkost k dítěti nebo rodině by 

neměly být téměř jediným předpokladem pro svěření. Je tedy vidět, že i v rámci odborného 

diskurzu probíhá debata na toto téma. Novotná sice přináší kritiku, nutno však říci, že svou 

kritiku nedovysvětluje, odkazuje se „na praxi“. Kdy ale bohužel neuvádí, v jakém smyslu 

vnímá praxi týkající se různosti postupů jako problematickou. 

O tom, že i soudy v současné chvíli reflektují úskalí spojená s různým postupem u 

pěstounské péče příbuzenské a pěstounské péče cizí, svědčí například to, že i v rámci 

příbuzenské péče si v některých případech žádají podrobnější podklady ke svému 

rozhodování. Paní Nováková například hovoří o tom, že už i soudy si začaly žádat 

například posouzení celého rodinného systému, nebo podrobné hodnocení žadatelů a 

žadatelek. Toto je podle ní způsobeno pravděpodobně faktem, že „co se týká tý 

příbuzenský, tak tam samozřejmě se pak v praxi naráží, že to třeba né vždycky úplně dobře 

dopadá“ (Nováková). Lze tedy říci, že stejně jako praxe jednotlivých pracovníků a 

pracovnic OSPOD se může s ohledem na různé faktory proměňovat, tak také soudy mají 

prostor pro to, vyžádat si různé druhy dokumentů, posouzení a informací. O tom, jaká je 

praxe soudů více v následující kapitole.  

3.2.2.2.4 „My známe soudy“ 

Z předchozí kapitoly vyplynulo, že i když je pěstounská péče definována jako 

jednotný institut, tak v rámci praxe probíhá proces svěřování různorodě. Jak už bylo 

několikrát řečeno, v případě, že o pěstounskou péči žádá rodinný příslušník dítěte, 

neprobíhá klasický proces zprostředkování a posuzování (tedy spis nejde z OSPOD na kraj 

a žadatel neabsolvuje přípravné kurzy). Proběhne pouze založení spisové dokumentace na 

                                                           

53Toto ustanovení jako jednu z variant, kdy se neprovádí klasický proces zprostředkování, uvádí právě případ, kdy návrh na 
svěření dítěte do pěstounské péče podá fyzická osoba dítěti příbuzná nebo fyzická osoba blízká dítěti nebo jeho rodině.  
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úrovni OSPOD a poté si žadatel, který je v případě pěstounské péče příbuzenské navázaný 

na konkrétní dítě, podá návrh k soudu na svěření dítěte do některé z forem péče. A právě 

na tento moment bych se chtěla ještě krátce zaměřit v této kapitole. Obecně je téma 

různosti soudní praxe a faktorů, které mohou být při rozhodování brány na zřetel, jistě 

tématem souvisejícím s touto prací. Není však v možnostech této práce jej postihnout 

komplexně, zaměřím se zde pouze na to, že sociální pracovníci a pracovnice OSPOD mají 

na různých místech v rámci procesu svěřování dětí různou míru prostoru.
54

 

Jak vyplynulo z kapitoly týkající se předávání informací mezi OSPOD a krajem, 

sociální pracovníci a pracovnice ve vztahu ke krajskému úřadu mohou volit různé strategie 

komunikace a mohou vyvíjet různou míru aktivity. Tím do určité míry působit na proces 

svěřování dítěte do NRP/V. Stejně tak v případě, kdy jednají pracovnice a pracovníci 

nikoli s krajským úřadem, ale s příslušným soudem, vzniká prostor pro volbu strategie. 

Prostřednictvím vlastní (ne)angažovanosti mohou pracovníci a pracovnice OSPOD tak 

celý proces svěření ovlivnit, případně minimálně urychlit či prodloužit. Na toto téma jsme 

při rozhovorech příliš často nenarazila. V době, kdy jsem vstupovala do rozhovorů, jsem o 

problematice neměla tolik znalostí, aby mě napadlo formulovat některou z otázek směrem 

k tomuto jevu. Jedna z pracovnic, paní Látalová, však při rozhovoru o tématu mluvila 

poměrně podrobně a až při následné analýze jsem zjistila, že tématika podávání návrhů 

k soudu a obecně proces svěřování dětí do pěstounské péče příbuzenské, je pro moji práci 

stejně relevantní, jako postup OSPOD při komunikaci a předávání spisů kraji. Proto na 

tomto místě mohu čerpat pouze z jejích odpovědí. 

Paní Látalová v rámci rozhovoru otevřela téma různosti přístupů jednotlivých soudů 

a soudců či soudkyň. Hovoří o tom, že v případě svěřování dítěte do pěstounské péče 

příbuznému některé soudy mají ve zvyku jít cestou svěření dítěte do péče jiné fyzické 

osoby, některé naopak svěří dítě rovnou do pěstounské péče. V případě, že je dítě svěřeno 

do péče jiné fyzické osoby než rodiče a pečující osoba – rodinný příslušník, chce po nějaké 

době tento typ péče překlopit v péči pěstounskou, je také otázka, jak se k  celé věci soud 

postaví. Jiné soudy preferují předpěstounskou péči. Postupy se tedy různí (Látalová). 

Potvrzuje, že v rámci praxe pokud má žadatele nebo žadatelku, který je příbuzným dítěte, 

                                                           

54 Téma ve svých textech probírá například Adam Křístek z MPSV ve svém článku (KŘÍSTEK, A. 2016. Je rozsudek o svěření dítěte 
do pěstounské péče konstitutivní, nebo deklaratorní?In Právo a rodina, č. 5/2016. Wolters Kluver)  
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jde se s celou situací rovnou k soudu (nikoli přes přípravu a zařazení do registru na kraji). 

V kompetencích a povinnostech pracovníků a pracovnic OSPOD je podle ní poskytnout 

v této věci poradenství, později potom, až je konkrétní OSPOD pro celou věc ustanoven 

opatrovníkem, má za úkol podat vyjádření soudu a u jednání zastupuje dítě.  Respondentka 

uvádí, že v případě, že pomáhá žadatelům a žadatelkám sepisovat návrh k soudu (a podává 

poradenství), tak „to pak si člověk většinou telefonuje na každej soud a zjišťuje, jakou tu 

praxi tam mají, podle čeho oni jedou“ (Látalová). Už ve fázi sepisování návrhu tedy 

zjišťuje, jakým způsobem jednotlivé soudy rozhodují, jaký návrh a na jaký typ péče tedy 

má žadateli pomoci sepsat, co mu má poradit. Mluví o tom, že jde o to zjistit, „jakej návrh 

na jakej soud se má poslat. Každej soud to chce jinak, i každej soudce na tom soudě to 

chce jinak. Jo také pak přes vyšší úřednice na tom soudě zjišťovat, jak to je nebo není. Jo 

jako co od koho můžeme čekat, to víme tady na našem soudě“ (Látalová). Na tomto místě 

tedy opět začíná jakési neformální vyjednávání, doinformovávání se. Kdy je ale na 

konkrétním pracovníkovi či pracovnici, kolik energie a vlastní iniciativy do celé věci vloží.  

Nejen že jde o iniciativu pracovníků a pracovnic, roli ale mohou  hrát i jejich 

zkušenosti, osobní schopnosti a předchozí vztah s danou soudkyní či soudcem: „Takže 

třeba u té naší soudkyně jsem třeba věděla, že tyhle změny je třeba mít s ní víc projednaný 

dopředu, mimo jednání“ (Látalová). Mluví o příkladu, kdy neví, jestli by soudkyně přijala 

návrh rovnou na svěření dítěte do pěstounské péče, nebo jestli je nutné nejdříve zkusit 

svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby. Dodává k tomu, že„se vyplácí to vždycky s tou 

soudkyní prokonzultovat dopředu, aby se to pak, aby to potom nebyl takovej problém, 

když to řeknu tak“ (Látalová). Mluví o tom, že kolegyně z jiného odboru, jejichž případy 

soudí jiná soudkyně na témže soudu, se divily, „že se nám to podařilo překlopit.“ Překlopit 

– ve smyslu změnit péči jiné fyzické osoby na péči pěstounskou. Paní Látalová je 

přesvědčena o tom, že je to i hodně o tom, jak se to s tím soudcem podaří vykomunikovat 

před tím jednáním (Látalová). Na dotaz, zda tedy vnímá svoji pozici jako silnou, svůj 

prostor jako velký, ve smyslu že do celé věci vstupuje poměrně velkým dílem, odpovídá, 

že„no jako ve fázi sbírání informací, a pak když mají dítě, tak už do toho vstupujeme víc“  

(Látalová). Tedy nereflektuje svou moc, nechápe, jakým směrem mířím, a odpovídá ve 

smyslu, jako když hovořila v kapitole týkající se předávání spisů kraji. Na to, jak by 

situace vypadala, kdyby se v ní ona neangažovala, poskytla žadatelům a žadatelkám 

například pouze základní poradenství s tím, že si návrh mají sepsat sami, odpovídá, že  
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„oni by sek tomu dostali (ke svěření dítěte do péče), ale dlouho by to trvalo. Jo oni 

by podali něco, co by se zamítlo. Z toho by zjistili, že je třeba podat něco jinýho a 

spoléhalo by sena to, jestli to vyjde nebo nevyjde“ (Látalová).  

K tomu, jak komunikuje se soudem už před samotným řízením (kdy je tedy návrh 

podán a OSPOD je ustanoven opatrovníkem), uvádí, že potom musí „dát dohromady, o co 

to opřít“ (Látalová). V tom smyslu, že pokud je nakloněna svěření dítěte konkrétním 

žadatelům a hodlá toto u soudu podpořit, tak je potom otázkou, jakým stylem navést 

žadatele a žadatelky a jaké argumenty u soudu přednést. „No je to taková ta o jaké bysme 

neměli mluvit jo, že se to jedná s tou soudkyní co a jak“ (Látalová). Tedy mluví o tom, 

jaké motivace jsou v dané situaci v pořádku, o jakých spíše nemluvit. „Jo například tady u 

nás na soudě, takový dvě překážky, nebo faktory – dlouhodobost a věk. Jo že jako vím, že 

soud nechce měnit, nechce s tou pěstounskou péčí hejbat, nechce, aby to přecházelo 

z jednoho na druhýho“ (Látalová). Když ví, co a jak na kterou soudkyni platí, tak může 

společně s žadateli a žadatelkami zvolit strategii, jak ta problematická místa„obrousit“. 

Respondentka uvádí, že by to „bejt asi nemělo“, popisuje velmi podrobně, kde je prostor 

pro využitý vlastního prostoru, jak do celého procesu svěřování zasáhnout.  

V rámci soudních jednání je formalizovaného prostoru pro činnosti OSPOD celá řada 

– od práce s žadateli a žadatelkami až po následné vyjádření u soudu. Toto jsou však 

nástroje přiznané a legislativně ukotvené. Otázka komunikace mezi soudy a OSPOD je ale 

dle mého názoru polem neprobádaným, záměrně příliš nepopisovaným.  

3.2.3 „RODINA JAKO NORMA, NEBO RODINA JAKO PRAXE?“ 

Z kapitoly týkající se analýzy strategických dokumentů vztahujících se k tématu 

nejlepšího zájmu dítěte a procesu transformace systému péče o děti vyplynulo, žeprioritou 

celé agendy je snaha zajistit život dítěte v rodině. Případně v prostředí, jež se tomu 

rodinnému co možná nejvíce podobá. Stejně tak z rozhovorů se sociálními pracovnicemi a 

pracovníkem, jak ukázala předchozí kapitola, vyplynulo téma rodiny a rodinného prostředí 

jako klíčové. Z tohoto důvodu považuji za důležité podívat se na to, jakou rodinu a rodinné 

prostředí považují sociální pracovníci a pracovnice za normu, jak se staví k vymezení 

pozice rodiny v současné společnosti a jaký obsah se pro ně pod slovním spojením rodinné 

prostředí ukrývá. Pokud totiž budeme pracovat na jedné straně s tím, že v rámci výkonu 

agendy sociálně-právní ochrany dětí existuje prostor pro variování postupů jednotlivými 

pracovníky a pracovnicemi, a na druhé straně že zájmem dítěte je žít v rodině, jeví se jako 
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důležité udělat si představu o tom, co znamená tato rodina pro sociální pracovníky a 

pracovnice a čím je jejich idea formována. Co považují sociální pracovnice a pracovníci za 

rodinu a rodinné prostředí? Je pro ně definovaná počtem členů, příbuzenskou vazbou nebo 

jen citovým vztahem mezi lidmi? Odpovědi na tyto velmi zeširoka položené otázky mají 

přímý dopad na nastavení agendy rodinné politiky a pro tuto práci je normativní ukotvení 

ideje rodiny s ohledem na následný přístup sociálních pracovníků a pracovnic (potažmo 

dalších institucí) velmi důležitý. 

V kontextu systému svěřování dětí do některé z forem náhradní péče lze ukotvení 

tématu rodiny sledovat na několika rovinách. Za prvé jde o rovinu nastavení rodinné 

politiky, tvorby legislativních pravidel a metodických postupů. Tedy o to, jak se k rodině 

staví tvůrci rodinné politiky, čili ty instituce, které tvoří rámec agendy sociálně-právní 

ochrany dětí (především MPSV ale i další ministerstva, dále například klíčové neziskové 

organizace, na něž je napojena síť odborníků a odbornic, kteří spolupracují na tvorbě 

vládní politiky). Od nastavení systému NRP/V a od legislativního ukotvení celé agendy se 

odvíjí například to, komu a za jakých podmínek budeme děti nechávat a odebírat, ale také, 

jak ukázala předchozí kapitola, do jakých typů péče budeme děti žijící mimo původní 

rodinu směřovat. Vzhledem k tématu této práce je klíčové, že od ukotvení pojmu rodina se 

odvíjí také to, komu a za jakých podmínek umožníme přijmout dítě do pěstounské péče či 

adopce a komu tuto možnost odepřeme. Jde tady o to, jak nastavíme legislativu, tedy které 

rodiny a rodinná uskupení budeme podporovat a která nikoli. Z toho následně vyplývá, 

jaké nároky budeme klást na jednotlivé subjekty, v kontextu této práce jsou jimi zejména 

jednotlivé sociální pracovnice a pracovníci OSPOD, a jakým směrem budeme jejich 

činnost směrovat. Normativní ukotvení pojmu rodina (funkční rodina, dysfunkční rodina, 

ideální rodina,[...]má vliv jednak na legislativní nastavení dané agendy, na podobu celého 

systému a činnost jednotlivých institucí.  

Zadruhé je neméně důležité sledovat, jak k tématu rodiny přistupují právě pracovníci 

a pracovnice, kteří a které vykonávají přímou práci s klienty a klientkami. I přes to, že se 

pracovníci a pracovnice pohybují více či méně v rámci předem nastavených mantinelů a 

legislativních pravidel, jsou to oni a ony, za kým klienti a klientky přijdou jako první. Svou 

motivací či demotivací směrem k žadatelům a žadatelkám o některou z forem NRP/V 

mohou vzbudit chuť vstoupit do celého procesu, na jehož konci může a nemusí být svěření 

dítěte do jejich péče. Proto je důležité, jaké jsou jejich představy o normě. 
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3.2.3.1 Jakou rodinu chceme podporovat? 

Vzhledem k výše uvedenému nejdříve představím, jak se k tématice rodiny vyjadřují 

klíčové strategické dokumenty, neziskové organizace a legislativa. Práce sociálních 

pracovníků a pracovnic je totiž do velké míry spojena a formována právě s těmito 

autoritativními texty. Skrze dokumenty a platné strategie představím, jak se o rodině a 

rodinném prostředí referuje v oblasti rodinné politiky v ČR v současné době. Analýzu 

dokumentů doplním také závěry své bakalářské práce z roku 2013, která pojednávala o 

tom, jaká podoba rodiny z analyzované legislativy, textů MPSV a odborné literatury 

vystupuje jako dominantní a preferovaná. 

3.2.3.1.1 Koncepce rodiny v diskurzu sociálně-právní ochrany dětí (náhradní péče o děti) 

Stejně jako u snahy o definici pojmu nejlepší zájem dítěte také u pojmu rodina 

narážíme na to, že jej každá koncepce, metodika či strategický dokument používá, 

málokterá jej však definuje. Podle Národní strategie ochrany práv dětí (2012) je rodina 

„základní jednotkou společnosti a přirozeným prostředím pro růst, spokojený vývoj a 

ochranu dětí. Má nárok na ochranu ze strany státu a společnosti“(Národní strategie 

ochrany práv dětí 2012: 2). O konkrétní podobě rodiny a její definici strategie příliš 

nehovoří. Vymezuje však pozici rodiny jako základní jednotky a označuje ji za přirozené 

prostředí. Jako jednu ze svých klíčových aktivit vymezuje tento dokument v následující 

části „začleňování principu podpory rodin s dětmi do všech souvisejících strategických a 

legislativních dokumentů“(Národní strategie ochrany práv dětí 2012: 13). Dále potom 

v rámci opatření operuje s rodinou jakožto s celkem, který tvoří rodiče a jejich děti. Rodina 

se podle tohoto dokumentu rovná rodině s dětmi. Toto není nijak zvlášť překvapivé 

zjištění, rodina bez dětí by už z podstaty věci samozřejmě nebyla předmětem strategie, 

která vymezuje problematiku práv dětí. Zajímavé je v tom kontextu však to, že strategie 

nemá potřebu definovat, co podle ní je a co není rodina. Dále také není nikde vymezeno, 

v jakém vztahu jsou rodiče a děti, tj. zda jde o děti biologicky vlastní, osvojené, 

v pěstounské péči atd. Je otázkou k diskuzi, co znamená, že rodina není přímo vytyčena. 

Předpokládá se zde existence nějakého konkrétního typu rodiny, který je považován za 

normu, a o kterém není třeba diskutovat? Nebo to znamená, že je prostor otevřen různým 

typům rodiny a strategie tedy předpokládá diverzitu v rámci rodinných modelů? 
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Na to, jaká rodina vystupuje (nebo v posledních letech vystupovala) z legislativy a 

celého systému NRP/V jako rodina žádoucí a podporovaná, jsem se podrobněji zaměřila 

v rámci své bakalářské práce. Otázkou, kterou jsem si kladla, bylo, zda lze vysledovat 

nějaký model rodiny, která by se dala v kontextu náhradní péče o děti považovat za 

normativní. I přes to, že jsem svou práci psala v roce 2013 a její závěry tedy vyplývají 

z dokumentů o několik málo let starších, považuji s ohledem na to, že i současné strategie a 

metodiky pracující se stejnými podklady a navazují na tytéž dokumenty, své závěry za 

legitimní a použitelné i v současné debatě o konceptu rodiny v rámci NRP/V.  

Z analýzy českého právního řádu vyplynulo, že v otázce NRP/V upřednostňuje 

manžele před jinými typy partnerského soužití a ustavuje tak určitou koncepci rodiny jako 

nadřazenou jiným rodinným uskupením. Z analýzy jednotlivých typů žadatelů a žadatelek, 

kterým je a kterým není z hlediska legislativy institut NRP/V tedy vyplynulo, že 

legislativní uchopení dané problematiky je do velké míry strukturováno v souladu 

s heterosexuální normou. Stejně tak z prozkoumání stanovisek MPSV a textů spadajících 

pod expertní diskurz, jež byly aktuální v roce 2013, vyplynulo, že oblast NRP/V 

nereflektovala změny v oblasti rodiny a rodinných modelů a nenechává prostor pro širokou 

škálu rodinných uskupení. Expertní diskurz a dokumenty MPSV na různých místech přímo 

definovaly žádoucí rodinu jako rodinu prokreativní, přirozenou, normální či manželskou, 

odkazovaly tím tedy implicitně na rodinu ustavenou na základě heteronormativity. 

Z analýzy vyplynulo, že stejně jako v rámci legislativy tak také v rámci diskurzu MPSV 

dochází k zakonzervovávání určitého modelu rodiny a rodinného soužití, konkrétně rodiny 

heterosexuálně definovanou, v případě MPSV založené na manželském páru. 

Za jeden z kroků, který může přispět k oslabování heteronormativního nastavení celé 

agendy, lze považovat zrušení § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství, jenž 

zakazoval registrovaným gayům a lesbám osvojit si dítě jako jednotlivci. V roce 2016 

Ústavní soud zhodnotil toto ustanovení jako diskriminační, což lze považovat v celé věci 

za dílčí posun. Ve svém odůvodnění„je i přímo z relevantní zákonné úpravy patrno, že 

zákonodárce preferuje manželský vztah“(Nález Ústavního soudu 2016: 10). Ústavní soud 

považuje upřednostňování právě této formy soužití za plně konformní, i přes to, že ve svém 

odůvodnění reflektuje posun v rámci rodinných modelů, zdůrazňuje, že „nespatřuje 

sebemenší rozumný důvod, pro který by i on sám měl korozi tradičního pojetí rodiny a její 

funkce jakkoliv aktivně přispívat“ (Nález Ústavního soudu 2016: 10). Tedy i v roce 2016 
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klíčová instituce garantující ústavnost právního řádu vymezuje heteronormativní, 

respektive manželskou rodinu jako normu, když explicitně vyjadřuje preferování 

heterosexuální manželské rodiny. 

Cílem této práce je sledovat, jaké strategie při rozhodování o žadatelích a 

žadatelkách volí pracovníci a pracovnice OSPOD. Tedy je důležité vědět, jak k  tématu 

rodiny přistupují instituce, jež jsou těmto pracovnicím a pracovníkům nadřízené a jak 

k celé věci hovoří legislativa. Legislativa stále postuluje rodinu heterosexuální, respektive 

manželskou, jako předpokládanou normu. V určitých oblastech na úrovni strategických 

dokumentů lze však sledovat posun směrem k rozbití této normy. V rámci této práce 

považuji za důležité ukázat, že legislativa sice vybízí k preferování určitého typu rodiny, 

v rámci výkonu praxe se ale sociální pracovníci a pracovnice mohou opřít o strategické 

dokumenty, jež otevírají instituci rodiny různým modelům. Jejich činnost tedy musí být 

v mantinelech vymezených zákonem, například v rámci samožadatelů však, pokud bude 

vůle, je možné tyto považovat za plnohodnotné pečující osoby a takto k nim lze v rámci 

procesu svěřování dětí přistupovat. 

Strategie, které v tuto chvíli vznikají, kontinuálně navazují na strategie historicky 

starší, což dokazuje úvodní slovo k v současné chvíli nejaktuálnější koncepci MPSV 

týkající se tématu rodiny a rodinné politiky. Zde je uvedeno, že tato koncepce navazuje 

především na dva dokumenty - na Národní koncepci rodinné politiky z roku 2005 (která 

byla jedním ze dvou klíčových dokumentů, ze kterých vzešly závěry v rámci mé 

bakalářské práce) a na Národní koncepci podpory rodin s dětmi z roku 2008 (KRP 2016b: 

4).Cíle a navrhovaná opatření v koncepci vznikající v roce 2016 jsou shodné s cíli a 

opatřeními uvedenými v koncepcích z roku 2005 a 2008(KRP 2016b: 4). Koncepce 2016
55

 

je tedy opřena o dokumenty řádově o desítku let mladšími, které v otázce rodiny byly 

poměrně striktně vymezeny jako preferující heteronormativní rodiny. 

Koncepce 2016 sice v cílech a nástrojích udržuje kontinuitu s minulými dokumenty, 

na rozdíl od nich však deklaruje, že „plně reflektuje současné socio-ekonomické trendy, 

                                                           

55Tato Koncepce rodinné politiky je dokumentem stále ještě rozpracovaným, nejaktuálnější verze je z prosince roku 2016 
s názvem Koncepce rodinné politiky, verze 22. prosince 2016. Na internetu je k dispozici ještě varianta z května 2016, tedy 
Koncepce rodinné politiky verze 5.1, 26. května 2016. 
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vychází z přání rodin i jednotlivců, inspiruje se zahraniční dobrou praxí adoporučeními 

mezinárodních expertních institucí (OECD, EK, apod.)“ (KRP 2016b: 4). 

Verze koncepce z 26. května 2016 uvádí, že dnešní rodina je velmi heterogenní 

kategorií, která se neustále a dynamicky proměňuje a jejíž struktura je podmíněna kulturou, 

tradicí a společenskými hodnotami (KRP 2016a: 1). Rodina je pro účely této koncepce 

vymezena jako„základní sociální jednotka společnosti a přirozené prostředí pro rozvoj 

jejích členů ačlenek“, kdy ustavujícím znakem rodiny je partnerství alespoň dvou osob 

spojených sociální nebo biologickou vazbou s jednogeneračním nebo vícegeneračním 

aspektem. Zásadním kritériem rodiny dle této koncepce je společné hospodaření a 

vzájemná péče mezi jednotlivými členy (KRP 2016a: 1). Koncepce klade důraz na to, že 

nelze preferovat jeden vybraný model rodiny nebo určovat formy soužití. Podoba soužití 

lidí je rozhodnutím jednotlivých členů (KRP 2016a: 1). Koncepce tedy do popředí staví 

svobodu volby. Definici této verze uvádím proto, aby bylo vidět, že dokument je ještě živý 

a neustále se přepracovává. V obou verzích je však patrné, že dochází k výraznému 

nabourání představy, že rodina je primárně postavena na heterosexuálním páru. Ve verzi 

koncepce z prosince roku 2016 je rodina definovaná jinými slovy, stále však v podobném 

duchu. Do popředí se zde staví trvalý vztah, hodnota lásky, úcty a vzájemné péče. Tyto 

kritéria jsou vnímána jako určující pro vymezení rodiny. Stejně jako definice předchozí 

mluví o rozmanitosti kategorie dnešní rodiny a poukazuje na časté změny v rámci ustavení 

různých kategorií. Rodinu podle ní tvoří v dnešním světě „jednotlivci a páry s dětmi 

(biologickými i osvojenými), či bez nich (neplodné i vědomě bezdětné), manželské, 

registrované, nesezdané, pěstounské i tzv. seskládané, často vícegenerační, a vždy nehledě 

na jejich pohlaví“ (KRP 2016a: 2). 

V rámci této koncepce je vidět posun v rámci ideového uchopení tématu rodiny, ale i 

v jiných oblastech
56

. V koncepci jsou jako základní principy zdůrazňovány především 

svoboda, snaha následovat evropské trendy, zlikvidovat roztříštěnost celé agendy a zajistit 

provázanost jednotlivých rezortů a opatření. Koncepce zdůrazňuje, že ČR potřebuje nový, 

komplexně uchopený zákon o podpoře rodinné politiky. Není v tuto chvíli ještě 

dokumentem schváleným, zdá se však, že vývoj v rámci přemýšlení o rodině jde směrem 

                                                           

56 Jako příklad posunu může být i to, že se v koncepci objevuje spojení „členů a členek“, nikoli tedy automaticky generické 
maskulinum. Jeho použití v rámci následujícího textu koncepce vysvětluje pod čarou. Autoři MPSV považují za důležité toto 
vymezit, což se v dřívějších dokumentech neukazuje. 
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k tomu, aby strategické dokumenty reagovaly na situaci a proměnu konceptu rodiny, 

kterou vidíme kolem sebe.  

V rámci debaty o proměně dominantního diskurzu agendy sociálně-právní ochrany 

dětí bych i na tomto místě ráda připomněla debatu týkající se tzv. přiosvojení. Na úrovni 

legislativní (skrze odstranění ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb. o 

registrovaném partnerství) je vidět posun směrem k podpoře větší plurality rodinných 

modelů, kdy je teoreticky umožněno osvojit dítě i jednotlivci, jež žijí v registrovaném 

partnerství. Také MPSV v rámci výše citované Strategie 2016 popisuje rodinu poměrně 

široce, neklade už takový důraz na heteronormativitu. Pokud bychom se ale podívali na 

kauzu přiosvojení, situace v reálu není zcela přímočará. Politická vůle k tomu, aby bylo 

umožněno přisvojit si dítě partnera nebo partnerky v rámci gay a lesbických párů, je v tuto 

chvíli nedostatečná a jak bylo uvedeno v jiné části této práce, návrh zákona se opakovaně 

nedostal k projednávání a v tuto chvíli je jeho osud nejistý. 

3.2.3.2 „A co vy na to?“ – Reflexe tématu rodiny pracovníky a pracovnicemi 

OSPOD 

Předchozí kapitola představila výklady konceptu rodiny v rámci strategií a 

dokumentů vztahujících se k agendě sociálně-právní ochrany dětí. Jak vyplynulo 

z rozhovorů, pracovníci a pracovnice OSPOD se při svých odpovědích opakovaně odkazují 

jak na legislativní nastavení, tak také na metodiky a strategie, které jsou jim zasílány 

z krajského úřadu. Jednou z proměnných, která formuje náhled sociálních pracovníků a 

pracovnic na téma rodiny, je tak právě to, jak rodinu definuje dominantní diskurz v této 

oblasti. Z tohoto důvodu jsem považovala za důležité alespoň rámcově představit, jak se 

k tématu rodiny vyjadřují vybrané texty a strategie MPSV. Ať už jednotliví pracovníci a 

pracovnice ctí principy ukotvené ve vládních strategiích, metodikách a zákoně, nebo se 

k nim staví kriticky, vždy se s nimi musí při výkonu svého povolání nějakým způsobem 

konfrontovat. Předchozí kapitola tedy následně poslouží jako základna pro další analýzu. 

Mimo jiné pomůže sledovat, do jaké míry jednotliví respondenti a respondentky přejímají 

dominantní diskurz NRP/V, a jak v souladu či nesouladu s ním vykonávají svou agendu. 

V tuto chvíli přejdu z roviny obsahové analýzy do roviny analýzy odpovědí sociálních 

pracovníků a pracovnic OSPOD. 
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3.2.3.2.1 „Tohle je takový to moje“ – heteronormativita, proměna rodinných modelů, 

ideály a jejich odraz d praxe svěřování dětí 

V souvislosti se zjištěními z předchozích kapitol tvrdím, že v určitých fázích procesu 

svěřování dítěte do některé z forem NRP/V existuje pro sociální pracovníky a pracovnice 

nemalý prostor pro jejich vlastní intervenci a ovlivnění celého procesu. To, jakým 

způsobem v konkrétních situacích jednají, jaká rozhodnutí činí a jak na danou věc nahlíží, 

je způsobeno mimo jiné jejich osobnostním nastavením, jejich ideovou základnou a 

představami o okolním světě. V rámci diskuze na téma, jak si jednotliví pracovníci a 

pracovnice představují rodinu, navazuji v tuto chvíli na kapitolu s názvem „V hlavní roli 

láska“, která se v souvislosti s vymezováním nejlepšího zájmu dítěte, zabývala tématem 

zajištění života v rodině nebo v prostředí rodině co nejpodobnějším.  

Pan Stejskal v rámci rozhovoru popisoval různé situace, jak se OSPOD v současné 

chvíli vypořádává se situacemi rodin a s jejich odejmutím či ponecháním dítěte v rodině. 

Na popisu konkrétních příkladů ilustroval, jakým způsobem on sám k celé věci přistupuje 

– posouzení a způsoby intervence jsou dle něho zcela individuální a různorodé. V rámci 

popisu jednotlivých příkladů ukázal, že on sám považuje za stěžejní, aby v rodině byla 

alespoň jedna funkční pečující osoba. Tedy není až tak podstatné, v jakém vztahu osoba 

k dítěti je, musí však poskytovat záruky toho, že dítěti bude zajišťovat péči potřebnou a 

odpovídající jeho věku. Mluví o tom, že je úplně jedno, zda jde o matku, otce, babičku 

nebo souseda (Stejskal). V této chvíli pan Stejskal rozkryl dvě oblasti – zaprvé že v otázce 

péče o dítě (a tedy zájmem dítěte) je stěžejní láska mezi pečující osobou a dítětem. Dále 

také říká, že je v podstatě jedno, kdo je touto (láskyplnou) pečující osobou, a že není nutné 

trvat na tom, aby šlo o biologické rodiče dítěte. Stěžejní je vztah, láska a péče (Stejskal). 

V kontrastu s tímto jeho tvrzením je to, že na jiném místě na dotaz k vymezení toho, jaká 

rodina je dle jeho názoru pro dítě nejlepší (v kontextu hovoru na téma rodičovství 

neheterosexuálních párů), odpovídá: „Když bych to měl setřídit, tak bych si vybral 

fungující rodinu, respektive fungující na nějaký úrovni, pak partnerskej pár, samoživitele a 

na posledním místě ústav“(Stejskal). Na doptání se, zda fungující rodinou tedy myslí 

rodinu heterosexuální, či manželskou, odpovídá, že „manželskou. Ale to je můj osobní 

názor, tradicionalista“(Stejskal). Na tomto místě tedy, ač z jeho předchozích odpovědí 

vyplynulo, že je podstatné mít stabilní pečující osobu (bez ohledu na to, kdo touto osobou 

je), odkazuje na rodinu manželskou jakožto ideální. V jeho odpovědích je vidět velká 
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ambivalentnost, kdy na jedné straně poměrně zeširoka mluví o tom, že pro dítě je důležitá 

milující osoba, jež je definována především citem k dítěti a ochotou o ně pečovat. Na 

straně druhé v jiných částech rozhovoru trvá na tom, že heterosexuální manželská rodina je 

pro dítě ideální formou péče, kdy z jeho odpovědí zde důraz na lásku vypadává. Vypadává 

také reflexe toho, že by tento typ rodiny nemusel nutně naplňovat atributy, které on ve 

vztahu k péči o dítě považuje za klíčové.  

V souvislosti s tím lze odkázat na tvrzení Možného (2006), který říká, že i když 

v dnešní době už statisticky rozhodně není monogamní hetero rodina rodinou převažující a 

reálně normativní, tak ideově je tento typ, dle Možného u většiny populace, stále za normu 

považován (Možný 2006: 24). Pan Stejskal tak tedy dle svých slov v rámci praxe postupuje 

tím způsobem, že hledá pro dítě pečující osobu nehledě na formu vztahu, ve kterém tato 

osoba žije, na druhé straně však představuje svůj vlastní způsob o přemýšlení nad tématem 

ideální rodiny, který je velmi výrazně heteronormativní. Stejně tak v jiné části rozhovoru 

na doptání, co je podle něho zdravá rodina (o které hovoří v souvislosti se zájmem dítěte), 

odpovídá: „zdravá rodina podle mě je muž a žena, který spolu chtěj bejt, tolerujou se, vědí, 

co společně chtějí dokázat jako ve smyslu výchovy dětí“ (Stejskal). I zde odkazuje na 

heteronormativní rámec, ve smyslu, jak o něm hovoří například Katz (Katz 1990: 28), a 

skrze tuto normu pan Stejskal nahlíží na tematiku rodiny a existence různých rodinných 

modelů. Heterosexuální rodina je zde normou, od které jsou, v duchu teorie Katze, 

odvozovány jiné formy sexuality (Katz 1990: 28), jež jsou, jak respondent uvádí, vždy o 

stupínek níž než rodina heterosexuální, respektive ještě úžeji vymezená rodina manželská.  

Je otázkou, do jaké míry toto vlastní, u pana Stejskala i explicitně vyřčené „vyznání“ 

vztahující se k tématu ideální rodiny, ovlivňuje reálně jeho rozhodování a pohled na rodiny 

či žadatele a žadatelky o NRP/V. Když totiž hovoří o žadatelích a žadatelkách, zdá se 

spíše, že na jednotlivé případy nahlíží individuálně, alespoň ve chvíli, kdy uvádí příklady 

(například k tématu příbuzenské pěstounské péče), mluví o tom, že  

„když budou dva mladý vzorný říčný žadatelé o pěstounskou péči a lehce unavená 

babička, se kterou to dítě má vztah a tamtěma se nezná, ta se toho dítěte zeptáme, 

protože už od 6 let mají právo vyjadřovat svůj názor“ (Stejskal).  

Ve chvíli, kdy do tématu vstupuje vztah dítěte a jeho navázání na rodinného 

příslušníka je do popředí postaven tento vztah. Babička, která by byla sama, tedy na rozdíl 

od dvojice žadatelů dítěti nepřinese vzor heterosexuálního vztahu, i přes to je ale pro něho 
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variantou preferovanou. Nemám k dispozici popis varianty, kdy by šlo o pěstounskou péči 

cizí a mezi žadateli a dítětem by nebyl žádný vztah. Zde by možná preference rodiny 

heterosexuální vystupovala zřetelněji a jeho heteronormativní nastavení by se do celé věci 

více otiskovalo. 

O rozporech mezi deklarovanými ideály a následným popisem praxe lze hovořit také 

v případě další respondentky, paní Hanákové. Ta uvádí, že 

„za sebe co můžu říct, je rodina máma, táta, sourozenec a blízký příbuzný. Babička 

a děda. Ti, co i jakoby podržej v těžkých situacích a naopak pochválej za to, co se 

mi povedlo. Že můžu kdykoli za nimi přijít a říct a postěžovat si a pobrečet si a oni 

mě podržej“ (Hanáková).  

Romantizuje tedy příbuzenství, kdy jej nekriticky považuje za absolutně funkční. 

Odkazuje na jedné straně na příbuzenský vztah a tedy biologickou vazbu, na straně druhé 

jako atributy rodiny vymezuje prvky, které na příbuzenství nutně záviset nemusí. 

Heteronormativita se vyjevuje velmi výrazně v následné diskuzi o homoparentálním 

rodičovství, jež bude obsahem následující kapitoly, a také v otázce jejího vlastního 

přístupu k žadatelům a žadatelkám. Paní Hanáková hovoří o tom, že záleží na typu 

institutu, do kterého „chtějí žadatelé jít“ (Hanáková). Uvádí: „u toho osvojení mě se 

trošičku jakoby víc líbí, když sem jdou manželé. Ale to je takový jakoby moje. To není 

nijak jakoby podmínkou, může jít i pár do přípravy, ale za mě já tam vidím líp ty manžele“  

(Hanáková). Nevysvětlila důvody, proč preferuje manželské páry, opakovala, že je to 

pravděpodobně způsobeno jejím vnitřním nastavením a tím, že je na toto zvyklá z vlastní 

rodiny. Na tomto místě tedy explicitně přiznává, že k celé věci přistupuje čistě skrze 

vlastní osobnostní nastavení a ideály. Stejně tak k pěstounské péči uvádí, že i tam se jí 

„taky líbí víc, když tam je ta máma a táta, protože neví se úplně, jaký dítě tam půjde. 

Protože některý třeba potřebuje víc tátu, víc mámu“ (Hanáková). Na žádost o dovysvětlení 

mluví paní Hanáková o tom, že když „třeba dítěti ublížil hodně táta nebo naopak máma, 

tak potřebuje prostě i to druhý pohlaví jo. Trošičku si zvyknout na to, co mu ublížilo“  

(Hanáková). Mluví o tom, že kdyby šel k pěstounce například chlapec, kterého týral otec, 

tak si potom bude hůř zvykat na mužské pohlaví. Z její odpovědi lze číst její 

esencialisticky laděný předpoklad, že všechny ženy a všechny muži sebou nesou určité 

atributy. Tedy „mužství“ je to, „co mu ublížilo“. Nikoli charakter konkrétního člověka, ale 

idea, kterou sebou nese jedno nebo druhé „pohlaví“.  
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Na druhé straně ale dotaz, zda současný svět je nastaven v duchu rodin matka-otec-

biologické děti, uvádí, že „vlastně ani až tak moc není“ (Hanáková). Svou odpověď tedy 

reviduje, pojímá šířeji a uvádí:  

„Současná rodina, tak to je to prostředí, kde dítě žije. I když je to v ústavu, tak sice 

třeba rodinu někde má, ale myslím, že je pro něj, je spíš rodina ty lidi, se kterýma 

se tam stýká. Myslím si, že prostě dneska to je takhle nastavený. Že spíš ty bližší, 

co jsou kolem toho člověka a to je pro něj rodina, ti, se kterýma se stýká“ 

(Hanáková).  

V tuto chvíli lze tedy říci, že hovoří v duchu teorie postmodernistů, kdy Singly 

(1999) charakterizuje současnou rodinu jako uskupení, pro nějž je podstatná především 

vztahová část a citová blízkost (Singl 1999). Když si paní Hanáková představí praxi a 

případy jednotlivých dětí, její odpověď už není konstruována ideálem, ale proměněna 

směrem k větší rozvolněnosti. Na jednu stranu je u respondentky, stejně jako u 

předchozích odpovědí pana Stejskala vidět ideová spojitost s normativní rodinou nukleární, 

heteronormativní, na straně druhé v rámci diskuze na téma současných rodin paní 

Hanáková uznává jiné faktory, které jsou pro rodinu dnešního typu určující. K tomu, jak se 

v praxi rozhoduje, uvedla, že do rozhodování svoje názory nevkládá a hledá „nejlepší pro 

to dítě“. Kdy je však otázkou, do jaké míry je možné do rozhodování nevkládat vlastní 

postoje.  

K dotazu, zda je tento směr současných rodin směrem správným, uvádí paní 

Hanáková, že si myslí, že by bylo lepší tlačit na udržení „tradiční rodiny“. Celou věc však 

vztahuje spíše než k diskuzi o heteronormativním rodičovství vztahuje ke snaze zajistit 

dítěti především život v původní biologické rodině, tedy že „i když třeba i ten člověk v té 

rodině, hodně ublíží, tak by se stejnak k sobě měli nějak dostat a mluvit spolu. Pracovat na 

tom, aby se to vrátilo zpět“ (Hanáková). Ve vztahu k pěstounským rodinám mluví o tom, 

že se vždycky snaží, „aby se ty děti nějak k té rodině dostali, alespoň třeba s mamkou nebo 

s taťkou, to je jedno, ale aby ten kontakt tam vždycky byl“ (Hanáková). Jak bylo uvedeno 

v předchozích částech této práce, je právě tento náhled jedním z těch, které stojí v ústředí 

profesionalizace pěstounské péče. Paní Hanáková tak tedy, v případě, že i v rámci své 

praxe postupuje tak, jak deklaruje v rozhovoru, naplňuje požadavky vyplývající z 

ustanovení § 959 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Ten hovoří o pointě 

pěstounské péče – tedy o tom, že tato by měla být využita jako institut pouze na dobu 

nezbytně nutnou, po kterou trvá překážka bránící rodičům v osobní péči o dítě. 
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Paní Nováková na dotaz odpovídá: „Pro mě je rodina máma, táta a děti“(Nováková). 

Na dotaz, zda jde o rodinu manželskou, uvádí, že manželstvím by„tam neviděla, v  dnešní 

době je běžný, asi až převažující, nesezdaný páry. Ale jakoby dvě osoby – matka, otec a 

k tomu potom potomci“ (Nováková). Modifikuje si představu o heteronormativní rodině 

tím způsobem, že už s ohledem na současnou pluralitu rodin ve společnosti nevyžaduje 

rodinu heteronormativní – manželskou. K dotazu na to, zda například situace matka-

matka-dítě pro ni rodinu nepředstavuje, odpovídá, že „to jako asi jo, v dnešní době už to 

asi je, ale jako standard, jako klasickou formu rodiny to nevnímám“ (Nováková). Uznává 

tedy existenci rodin různých typů, norma je pro ni však pouze jedna (srov. Možný 2006: 

24). Na to, jaký může mít představa heteronormativní rodiny (tedy v kontextu této práce 

lpění na heterosexuální dvojici jakožto ideálních žadatelích) přesah směrem k procesu 

svěřování dětí, lze najít u této respondentky odpověď, když uvádí, že  

„samožadatelé, bych řekla, ale to ale bude můj subjektivní dojem, že jsou 

znevýhodněný. Jakoby oproti tomu klasickýmu modelu. Že třeba dýl čekaj na dítě“  

(Nováková).  

Na dotaz, zda ona sama má problém s tím, když přijde do kanceláře jako žadatel či 

žadatelka člověk, který uvádí, že žije sám, odpovídá: „já v tom problém nemám, ale 

vnímám to tak, že je znevýhodněná. I při výběru toho dítěte, si myslím, nevím, nenazvala 

bych to přímo, že dostává přednost ten třeba pár, ale cítila bych to tam“ (Nováková). 

Automaticky v souladu se stereotypním vnímání žen jako primárních pečovatelek 

předpokládá samožadatelku – ženu. Je tedy otázkou, zda v rámci své interakce 

s potencionálními samožadateli jeuž na počátku celého procesu může ovlivnit či 

demotivovat svým přístupem. Dále je otázkou, jak by, pokud apriori předpokládá 

samožadatelku – ženu, přistupovala k samožadateli – muži. 

Paní Plavecká uvádí, že pro ni je rodina „muž a žena, tak to prostě je“ (Plavecká). Na 

dotaz, jakou v celé věci hraje manželský svazek, mluví o tom, že „samozřejmě že je to 

takovej jakoby benefit. Že je to jakoby důležitý a hodně i s lidma o tom třeba mluvíme“ 

(Plavecká). Poukazuje na to, že k ní chodí žadatelé, kteří předestírají, že mají v plánu se 

brát, považuje to za pozitivní, protože „gró je v tom manželství“ (Plavecká). Mluví o tom, 

že ona to „takhle má“, že je to ale možná dobou, ve které vyrostla. Na druhou stranu dle 

svých slov ale, „pokud přijde někdo, kdo v uvozovkách žije jakoby na hromádce, že bych 

ho nějak jako bojkotovala nebo nepřijímala, to jako ne“ (Plavecká). Na dotaz, jestli se tato 

její představa shoduje se vzorkem párů, které vidí kolem sebe a jestli je někde tato ideální 
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rodina, odpovídá, že „nikde“ (Plavecká). Navazuje tím, že „zrovna v té náhradní rodinné 

péči bych řekla, že převažujou lidi, zvlášť v rámci toho osvojení, kteří chodí jako manželé“ 

(Plavecká). Vzhledem k tomu, že jak uvádí v předchozím odstavci, je její přístup 

směřovaný na to podporovat páry v manželském svazku, je otázkou, do jaké míry je to, že 

chodí žádat především manželé, náhoda, do jaké míry jsou žadatelé a žadatelky už předem 

postaveni do situace, kdy pro ně bude manželství v rámci procesu svěřování dítěte 

výhodou. 

K tomu, že v určité chvíli může být na žadatele a žadatelky vyvíjen tlak, aby byli 

manželé, se vyjadřuje také paní Potůčková. Mluví o tom, že společně osvojit je legislativně 

umožněno v našem právním řádu pouze manželům.  

„Když se s nimi bavím narovinu a oni litují, že může osvojit jen jeden z nich, tak 

jim říkám: tak se teda vemte. Co pro to uděláte, abyste si mohli spojit ten sen? Není 

to zas nic tak hroznýho žejo. Běžte na úřad, zaplaťte dvě stovky a je to odbytý“  

(Potůčková).  

I přes to, že zrovna ona je jednou z respondentek, která se velmi výrazně vymezuje 

proti heteronormativní (natož potom manželské) rodině jako ideálnímu typu soužití, tak 

v rámci praxe žadatelům a žadatelkám i ona dle svých slov někdy radí tento postup. Jednak 

s ohledem na uspokojení jejich přání (aby mohli být osvojiteli dítěte oba společně), jednak 

také s ohledem na možné zvýšení šancí při následném posuzování rodinného systému 

krajem (Potůčková). Upozorňuje ale, že jí osobně je naprosto jedno, jestli jsou žadatelé 

nebo žadatelky v manželském svazku (Potůčková). 

Náhled na rodinu (a následně také například na téma homoparentálních rodin) má 

paní Potůčková velmi liberální. Dle jejich slov je rodina definována jako „funkční kolektiv 

s nějakým vnitřním systémem“ (Potůčková). Poukazuje na to, že rozhodně nebude tvrdit, 

že rodina je „táta, co vydělává, a máma, co se stará o děti.“ Může to podle ní být úplně 

naopak, anebo taky zcela jinak. Mluví o tom, že rodina je komunitou s vlastním souborem 

pravidel, a že „je každýmu prd po tom, pokud je to v mezích zákona, jaký ty pravidla jsou“ 

(Potůčková). Věci jako v kolik která rodina obědvá a jak tráví volný čas, jsou dle jejího 

soudu naprosto v režii jejich členů. Upozorňuje však, že jí bude vadit, když děti nebudou 

posílat do školy. To už je za čárou a nezákonné, takže to „už je potom pes“(Potůčková). 

Celou svoji filosofii ukončuje a říká: „Mě učili, že rodina je základ státu, a kdyby teda ta 
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rodina měli být manželé s biologickým dítětem, ten jakože ideál, no to by se ten stát musel 

dávno sesypat“(Potůčková). 

O tom, v rámci jakých sfér je v diskurzu NRP/V je manželská rodina 

upřednostňována, mluví také paní Látalová, která přináší názor na praxi soudů: „dneska 

jsem tady měla paní a ta tady měla druha a ten chce osvojit. A já vím, že by jim to na 

soudě v tuhle chvíli zamítli, protože to je jenom pro manžela rodiče. Zase je to o tom, že je 

prosazovaná ta manželská rodina“ (Látalová). V té chvíli tedy žadatelům vysvětlila, že je 

zbytečné návrh podávat. K praxi v rámci svěřování do NRP/V uvádí, že se jí dokonce děje, 

že  

„na soudě nechtějí přihlížet k tomu, že jsou lidé ve společné domácnosti, když 

nejsou vzatí. Že tu společnou domácnost počítají až od uzavření manželství a že 

teda když spolu 5 - 6 let žijí jako druh a družka, tak k tomu nepřihlídnou“ 

(Látalová).  

V praxi soudů tedy podle ní stále převládá norma manželské rodiny. Což ona 

považuje za historický jev, jenž je generačně nastavený. Uvádí, že když se na toto téma 

bavila se soudkyní, ta jí řekla, že je toto považován za předobraz „fungující rodiny, takovej 

ten typickej model rodiny“ (Látalová). Ona sama dle svých slov tento názor nesdílí, neboť 

podle ní nereaguje na současnou situaci, kdy je modelů rodiny celá řada. Současná rodina 

je podle ní definována tím, že „jde o lidi, kteří vedou společnou domácnost“ (Látalová). 

Hovoří o tom, že si myslí, že  

„v dnešní době už to nejsou ani ty děti, co definují rodinu, není to úplně o tom, 

jestli spolu vychovávají děti nebo ne, jde o to, že ty lidi jsou v takovým tom 

společným kruhu“ (Látalová).  

K rodině uvádí: „není pro mě nutná ani představa dětí, ani manželství, ani toho páru. 

Jde prostě o lidi, který spolu žijou“ (Látalová). Tedy stejně jako předchozí respondentka, 

paní Potůčková, klade důraz na různorodost vztahů a nemožnost či možná i nechuť 

vymezit jednotnou rodinu. Kdy pro paní Potůčkovou je rodina „kolektiv lidí, ať už 

s dětma, bez dětí, je to někdo, kdo společně deklaruje, že spolu chce žít“(Potůčková). Tato 

rodina není omezen ani počtem členů, ani přítomností či nepřítomností dětí. Čímž tedy 

otevírá instituci rodiny ve svém pojetí i párům, které jsou bez dětí.  

Stejně tak paní Felgrová hovoří o tom, že rodina „už v dnešní době není máma a 

táta“ (Felgrová). Poukazuje na to, že  
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„je i spousta bezdětných párů, který si vezmou, ať už do pěstounskej, nebo si to dítě 

osvojej, i homosexuálních párů, kteří se nějakým způsobem snaží o dítě, nebo do té 

rodiny přijde dítě už z dřívějšího vztahu, tak nějakým způsobem prostě tohle už je 

taky rodina“ (Felgrová).  

Škálu variant tedy také, stejně jako předchozí dvě kolegyně, vnímá jako velmi 

širokou, mluví však o tom, že jako rodinu vnímá uskupení, kde je nějaké dítě. Bezdětný 

pár je pro ni spíše partnerstvím, než rodinou. Tedy na rozdíl od předchozích dvou 

respondentek, které netrvaly na přítomnosti dítěte, paní Felgrová jej považuje za prvek pro 

rodinu definičně nutný.  

Z výše uvedeného lze vyvozovat, že u některých respondentek a respondenta je na 

ideové úrovni stále velký odkaz k heteronormativitě (ať už k rodině manželské, nebo pouze 

k partnerství muže a ženy), při následném rozboru odpovědí a konkrétních případů však 

tento předobraz spíše vypadává, pracovnice a pracovník jednají s ohledem na konkrétní 

případ. U dalších respondentek se naopak představa heterosexuální rodiny jako normy 

rozpadá zcela, přemýšlí o rodině spíše jako o seskupení osob. 

3.2.3.2.2 Postmoderna v praxi – Jak jsou na tom samožadatelé/samožadatelky? 

Jak uvádí celá řada autorů a autorek (například Fafejta 2012, Možný 2006, Rabušič 

2001, Šmídová 2003), v rámci proměny instituce rodiny dochází také k proměně rozdělení 

rolí v rodině a k proměně mateřství a otcovství. Tradiční role v rodině se částečně 

smazávají. I přes to, že celá věc rozhodně není neproblematická a nelze hovořit 

o vyrovnání rolí mezi rodiči nebo o snadné vydefinovatelnosti rolí, trend v této oblasti je 

zřejmý. Je vidět odklon od nukleální rodiny, jejímž základem bylo striktní rozdělení rolí na 

muže – živitele a ženu – pečovatelku (Sociální podmínky otcovství 2014: 5). Ženy se staly 

podstatnými ekonomickými subjekty v rodině a u muže je vedle role živitele také stále více 

očekávána role pečujícího a citově zaangažovaného otce (Sociální podmínky otcovství 

2014:9). V rámci předchozí kapitoly byla ve většině případů diskutována rodina, která se 

skládala ze dvou partnerů. Velkou roli tedy hrál předpoklad komplementarity rolí mezi 

rodiči. V této části se ale podívám na situaci odlišnou – tedy otázku samožadatelů a 

samožadatelek, kteří otevřeně přiznávají, že o dítě chtějí pečovat bez partnera či partnerky.  

K tématu uvádí paní Látalová, že ona za sebe nemá problém s tím, aby přišel žádat 

jednotlivec. Mluví o tom, že ani v rámci posuzování na krajském úřadu s tím podle ní 

nebude problém. I v rejstříku osob na pěstounskou péči na přechodnou dobu se podle paní 
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Látalové objevují jednotlivci, stejně tak pěstounem či pěstounkou se může stát člověk sám. 

Pochybnosti má však v případě osvojení, kdy říká, že„sám člověk může taky osvojit, si 

může taky žádost podat, ale ten soud to nechce až tak připustit.(…) Teda říkaj, že mají 

nějaký jasný pravidla, ale když to pak člověk sleduje a jaká je pak praxe, tak mi přijde, že 

každej soud má úplně jinej přístup“ (Látalová). Paní Nováková uvádí, že i když měla jednu 

samožadatelku, která prošla celým procesem směrem k osvojení a byla i schválená 

krajským úřadem do registru žadatelů, „prostě ta nevýhoda je“ (Nováková). Dovysvětluje, 

že toto znevýhodnění se projevuje například„při výběru toho dítěte, jako při párování dítěte 

a žadatelů a i v té době, kdy se na dítě čeká. Nenazvala bych to přímo přednost, ale 

myslím, že na tom kraji na to tak koukají“ (Nováková). Zkušenosti paní Látalové a paní 

Novákové se různí, což odkazuje k tomu, že se pravděpodobně mohou různit praxe 

jednotlivých krajských úředníků nebo soudců.  

O případu konkrétní samožadatelky hovoří paní Plavecká, kdy podle ní po odeslání 

spisu na kraj došlo k tomu, že v rámci prošetřování žádosti „se jí ten psycholog ptal, proč 

nepřijde s nějakým chlapem. S jakýmkoli, kterýho třeba chytne na ulici a kterej jí pomůže 

tím procesem prolíst, protože ona bude mít jednodušší pozici“(Plavecká). V tuto chvíli 

tedy docházelo k určitému nátlaku ze strany instituce, kdy byl zřejmý odkaz na 

heteronormativitu, míněný a podávaný jako dobrá rada. Paní Plavecká vzpomínala na to, 

že se žadatelka, když přišla na OSPOD poradit se, co s celou věcí dělat, rozplakala. 

Pracovnice OSPOD jí v tuto chvíli podpořily, „proč bych jako prostě nemohla sama?“ 

(Plavecká). Paní Plavecká si ale záhy pokládá rétorickou otázku po motivech žadatelky, a 

zda například„má někde nějakou přítelkyni a čeká, až ten proces prostě jakoby skončí a 

žijou ty ženy potom jakoby spolu?“ (Plavecká). Přetrvává představa, že žena sama, pokud 

by chtěla vychovávat dítě, musí mít někde, když už ne partnera, tak partnerku.  Paní 

Plavecká zpochybňuje motivy žadatelky. Samožadatelství je tedy stále do velké míry 

nepochopeno a zdrojem nedůvěry.  

Jak paní Látalová opakovaně uvádí, samožadatelství není z jejího osobního pohledu 

problém:  

„je to na každým, co je schopnej a není ustát. Že když jsou dva, tak jsou schopní to 

líp snášet a předávat si to mezi sebou a zajišťovat ty věci. Ale někdy to zvládne ten 

sám, tak není důvod, aby neměl svěřený dítě do péče“ (Látalová).  
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Paní Plavecká v kontextu samožadatelství odkazuje k tomu, že tady „mluvíme jako o 

podstatě jako rodiny. Že je jako i na tu výchovu třeba dobře, aby byli dva“ (Plavecká). 

Argumentace, kterou celou věc obhajuje, odkazuje na to, že samožadatel nebo 

samažodatelka to má horší v tom, že následně by na všechno byl sám nebo sama. Že když 

přijde nějaká nečekaná událost, situace, tak je problém. „Pokud ta žena šla někde na 

operaci, tak se dítě jakoby, tak kam by se obrátila. Nějaký jakoby zastoupení“ (Plavecká). 

Dál potom mluví o tom, že se „nemá komu svěřit nebo komu říct třeba: mám toho plný 

zuby, zase zlobil nebo provedl tohle a zároveň není s kým sdílet i ty radostný“ (Plavecká). 

Na tomto místě tedy uvádí argumenty, skrze které lze sledovat její nereflexi faktu, že 

v populaci je výskyt rodin různých typů, že je velké procento žen-samoživitelek. Vztahuje 

se k normě, kterou považuje za žádoucí, i přes to, že v praxi je zřejmé, že samoživitelské 

rodiny existují a život dětí v nich je umožňován. Tedy v duchu teorie Možného, i když 

kolem sebe zcela jistě vidí páry různých typů, tak ideově je naladěna na určitou normu, 

kterou se snaží ze všech sil obhájit (Možný 2006: 24). Pokud však o tématu uvažuje dál, 

mluví o tom, že „u toho prvního kontaktu to určitě nijak nerozlišuju, že bych řekla, že je 

tam nějakej hendikep, to že je sám“ (Plavecká). Tedy pravděpodobně si na jedné straně 

není vědoma toho, že by (a zda vůbec) byl prostor pro přenos vlastních ideálů do praxe. 

Uvádí totiž, že „v rámci nějakýho osvěty a nedostatku pěstounů, bych neřekla, že na to 

nekladu důraz, a že tam není antipatie, nebo že bych na ty žadatele měla potom vliv 

v tomhle“(Plavecká). Čímž se vracím ke kapitole vlastního prostoru a moci. Kdy je 

samozřejmě otázkou, do jaké míry jde o nereflexi vlastního prostoru, a do jaké spíše o 

neuvědomění si, že vlastní náhledy (a subjektivita sociálního pracovníka) mají na celý 

proces určitou míru vlivu. 

K tématu samožadatelství a k otázce, jak vnímá žadatele-muže a žadatelky-ženy, 

uvádí paní Hanáková, že „jako ideální je samozřejmě, když jsou dva“ (Hanáková). V jejím 

pojetí ve smyslu muž a žena. Protože ve vztahu k reprodukci vzorů si respondentka myslí, 

že „je prostě v té rodině důležitý, aby to dítě vědělo, co dělá ženská a co chlap“ 

(Hanáková). Na podporu svého náhledu ještě uvádí, že „když by šel k pěstounce, třeba 

kluk, kterýho týral otec a ona je bez muže, tak se na tom dá samozřejmě pracovat, ale hůř 

si bude zvykat na to pohlaví mužský“ (Hanáková). Respondentka v této chvíli odkazuje na 

klasickou genderovou dělbu rolí v rodině. Kdy ale Sokolová (2004) celou věc 

problematizuje a mluví o tom, že argument o rozdělení mateřských a otcovských, 
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respektive ženských a mužských rolích, vychází z pohledu, „že všichni biologičtí muži a 

všechny biologické ženy mají ty samé vlastnosti a chování, z nichž plynou dané a neměnné 

ženské (mateřské)a mužské (otcovské) role“(Sokolová 2004: 88). Protože ale jsou lidské 

vlastnosti souborem složeným z charakteristik, které jsou na jedné straně zděděné, na 

druhé straně získané skrze socializaci a identifikaci a to nikoli na základě pohlaví, nelze 

hovořit o rozdělení rolí a rodinných úkolů automaticky na základě pohlaví. Podle Sokolové 

(2004) „neexistují žádné ženské vlastnosti a charakteristiky, které by měly všechny ženy bez 

rozdílu a neměl je žádný muž, a naopak“(Sokolová 2004: 88). Nedbálková (2005) k tématu 

a jinému náhledu na věc uvádí, že důvody, proč lidé lpí na stereotypním rozdělení mužsko-

ženských rolí, povinností a kompetencí, se mohou různit. Tento způsob vnímání světa 

může být pro někoho nikoli utlačujícím a omezujícím modelem. Může v sobě nést také 

aspekt konejšivé jistoty, předpověditelnosti a ochrany (Nedbálková 2005: 21). Je tedy 

otázkou, z jakých motivů respondentka do popředí staví požadavek o přenosu rolí. 

Paní Hanáková dále dodává: „když mně přijde jeden třeba jen žadatel, žadatelka, tak 

že mu řeknu ne, vy nemáte chlapa, odejděte. To jako ne, to ani nemůžu“ (Hanáková). Tedy 

stejně jako její kolegyně jde do celé věci s představou, že když v souladu s postupy v rámci 

výkonu profese přijme všechny žádosti a obslouží všechny žadatele a žadatelky, tak zajistí 

dle svého názoru objektivitu vlastního konání nehledě na ideové představy. Jde tedy ne ani 

tolik o neuvědomění si vlastních představ a stereotypů, ale spíše o neuvědomění si 

prostoru, skrze který tyto představy mohou pronikat do vlastního jednání a přístupu 

k žadatelům a žadatelkám.  

Ke stejnému tématu, ale z jiné perspektivy, hovoří také paní Potůčková. Ta předkládá 

poměrně velkou reflexi v otázce proměny rolí otců a matek a to v souladu 

s postmodernistickými představami o rodině. Odkazuje se na „kontext dnešního světa“ a 

hovoří o mužích, kteří jsou dnes ve věku 30 – 40 let. „Ti už úplně jinak umějí zastat roli 

otce. Já znám spoustu mužů, kteří to rovnocenně dokážou“(Potůčková). Na rozdíl od 

předchozí kolegyně nabourává představu, že by muži, nebo na druhé straně ženy, 

nedokázali plnit různé role a předávat různé vzory chování. Poukazuje na proměnu role 

otců: 

„Oni dneska fakt jsou schopný zůstat na mateřský a pečovat i o to mimino, oni jsou 

schopný zabezpečit adekvátně, tak jak žena. Nenakojej ho teda, to je jedinej 

problém. Notabene některý ženy taky nekojej a taky to dítě přežije“ (Potůčková) . 
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 Respondentka tedy hovoří o atributech nového, aktivního otcovství, jak uvádějí 

autoři a autorky vztahující se k tématu (a jak bylo podrobněji popsáno v teoretické části 

této práce). Tento respondentčin náhled na celou věc se potom velmi zřetelně odráží do 

diskuze o neheterosexuálním rodičovství, což bude obsahem kapitoly následující.  

I přes náhled paní Potůčkové, jenž ilustruje, že v rámci praxe v diskurzu sociálně-

právní ochrany dětí existuje určitá míra reflexe proměny rolí mužů a žen v rodině, tak (jak 

ukáží následující výpovědi), praxe v rámci svěřování dětí jde stále pravděpodobně do velké 

míry ruku v ruce s představou o ženě jakožto, pokud použijeme Fafejtův termín, 

„standardním rodiči“ (Fafejta 2012). Paní Látalová totiž uvádí, že za dobu své 

dvanáctileté praxe nezažila případ, kdy by jako žadatel nebo žadatelka o osvojení přišel 

jednotlivec. Pokud někdo žádal jako samožadatel, byly to vždy případy, kdy šlo o nového 

manžela matky, tedy o potvrzení faktické situace (Látalová). Tedy nikdy o člověka, který 

by chtěl projít klasickým způsobem, zapsat se do registru a žádat o svěření cizího dítěte. 

K problematice osvojení uváděla paní Plavecká, že v náhradní péči podle ní převažují lidi 

– žadatelé, především v rámci osvojení, kteří chodí jako manželský pár (Plavecká). Tedy, i 

když je legislativně teoreticky možné, aby o kteroukoli formu péče žádal jednotlivec, 

v praxi se u osvojení tyto pracovnice – jedna s dvanáctiletou praxí, druhá s šestnáctiletou 

praxí, dle svých slov se samožadatelstvím setkávají spíše výjimečně. V tomto kontextu lze 

odkázat na Warnera, který jako podstatný aspekt popisuje přístup k informacím, respektive 

odkazuje na existenci symbolického prostoru, v rámci kterého se utvářejí představy, co je 

myslitelné a přijatelné a co nikoli (Warner 1999: 7). Tedy pokud je prostor a nastaven tak, 

že je možné uspět jako žadatelé – manželé a méně pravděpodobné jako jednotlivec, je i 

nadále velmi silná symbolická bariéra k tomu, aby se samožadatelé a samožadatelky 

pokoušeli do celého procesu vstoupit. Ještě více je tento jev možné sledovat v poměru 

mezi samožadatelkami-ženami samožadateli-muži.Na toto téma naráží i autoři a autorky 

Zprávy o sociálních podmínkách otcovství v České republice (2014). Ti uvádí, že jednání 

pracovníků a pracovnic OSPOD je leckdy prostoupeno genderovými stereotypy a že 

v tomto ohledu se pracovníci a pracovnice OSPOD nevymykají postojům a názorům 

většinové populace. Problematické je podle nich toto především z důvodu, že genderové 

stereotypy produkují představu o matce, jakožto lepším rodiči, což potom následně 

například i „ústí do nedůvěry k otcům, kteří o své děti pečovat chtějí“ (Sociální podmínky 

otcovství 2014). 
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Pokud se, především u pěstounské péče stane, že přijde samožadatel, je to v drtivé 

podle respondentek ve většině případů žena. Paní Plavecká uvádí, „musím říct, že my jsme 

úřad žen, žadatele jako muže jsme tady samotnýho neměli. Já jsem tady 16,5 roku na 

náhradce, takže to jsme neměli stopro“ (Plavecká). Hovoří o samožadatelkách, které přišly 

žádat o pěstounskou péči, které byly„buď ženy rozvedené, nebo vdovy, že jdou a že mají 

třeba odrostlé děti a jdou teda do varianty, že by ještě chtěly někomu pomoct“ (Plavecká). 

Tedy na tomto místě zapadá její znalost praxe do představ o ženě – pečující, která ve 

chvíli, kdy jí odrostou děti, cítí prázdné místo, jež chce zaplnit starostí o další děti. 

Janebová (2005) v tomto kontextu ve svém textu týkajícím se postmoderním proudů a 

jejich odrazu v rámci diskurzu sociální práce hovoří o zpochybňování „objektivní pravdy“ 

týkající se mateřského instinktu. Kdy uvádí teorii Badinter o tom, že tento „mateřský 

instinkt“ je nikoli přirozeným atributem každé ženy, ale sociálně konstruovaným jevem 

(Badinter 1998 In Janebová 2005: 72).Janebová (2005) tedy do diskurzu sociální práce 

vnáší, dá se říci, téměř klasický text, o který se opírá genderová kritika a zpochybňování 

mateřských a otcovských rolí.  

Jak bylo uvedeno výše, tak „nedůvěra k otcům, jež chtějí o své děti pečovat“ 

(Sociální podmínky otcovství 2014) ve spojení s představou o „přirozenosti mateřského 

pudu“ (Badinter 1998) mají vliv na představy lidí o tom, kdo by měl být pečujícím a kdo 

by tedy měl žádat o svěření dítěte. Na straně druhé potom tato idea konstruuje celý diskurz 

sociálně právní ochrany dětí, respektive NRP/V, a odráží se do přístupu jednotlivých 

subjektů k samožadatelům a samožadatelkám. Nutno tedy říci, že celá věc rozhodně není 

neproblematická a přímočará. Vývoj rolí otců a matek v rámci postmoderní společnosti je 

navíc velmi komplikovaný, rozhodně nelze hovořit o jednotných modelech otcovství a 

mateřství a idealizovat si, že postmoderní doba přináší do celé věci pouze pozitiva spojená 

například s možností svobodnější volby. I přes to ale tato kapitola, i když do velké míry 

poměrně zjednodušeně, doufám ilustrovala dvě zásadní roviny spojené s proměnami rolí 

mužů a žen v rámci postmoderní rodiny. Zaprvé odraz představ o nukleární rodině do 

tématu samožadatelů a samožadatelek, respektive do přístupů sociálních pracovnic, ale i 

dalších subjektů (krajského úřadu a soudů). Zadruhé potom důsledky, jaké může mít 

představa o tradičním rozdělení rolí v rodině na to, kdo a jak často chodí žádat o svěření 

dítěte do některé z forem NRP/V. 
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3.2.3.2.3 „Co dělá máma a co táta?“ - Homoparentální rodiny jako zrcadlo 

V souvislosti s proměnou rodinných modelů v rámci postmoderní společnosti nelze 

opomenout problematiku homoparentálního rodičovství. Toto téma považuji v ČR za 

aktuální v současné chvíli především ve vztahu debatě o přiosvojení dítěte partnera. Lze 

totiž dalekosáhle teoretizovat o tom, jak se v rámci postmoderní společnosti proměňují 

rodinné modely, že máme kolem sebe celou škálu rodinných uskupení a nukleární rodina 

není pravděpodobně v tuto chvíli už převažující formou soužití. I v době postmoderní 

rodiny je stávající česká právní úprava problematiky do velké míry heteronormativní, a 

z rozboru argumentů v debatě kolem přiosvojení vyplývá, že proměna struktur je velmi 

obtížná a protkaná celou řadou předsudků a stereotypů. Stejně tak z odpovědí sociálních 

pracovníků a pracovnic OSPOD v některých jednotlivých částech vyplynulo, že rodina 

složená z otce a matky, někdy navíc ještě rodina manželská, je ideálem, ke kterému je 

potřeba se vztahovat. 

Předchozí kapitola se týkala tématu samožadatelství, kdy tento způsob může být 

leckdy pro gay a lesbické páry jedinou možnou cestou, jak přijmout do rodiny dítě. Protože 

osvojit dítěte společně je umožněno pouze manželům a stávající praxese k samožadatelům 

a samožadatelkám nestaví příliš vlídně, jsou cesty k rodičovství gay a lesbických párů 

oproti párům heterosexuálním značně ztížené. Na tomto místě se tedy zaměřím na to, jak 

se pracovníci a pracovnice, kteří a které (jak vyplynulo z kapitoly týkající se zájmu dítěte) 

považují pro dítě za klíčový především vztah pečující osoby a dítěte a lásku v rodině, staví 

k tematice homoparentálních rodin. 

Paní Hanáková na otázku, co říká na stejnopohlavní páry, uvedla, že o tom ještě 

nepřemýšlela (Hanáková). Což se mi samo o sobě jeví jako poměrně zvláštní v případě, že 

pracujete na OSPOD a téma osvojování dětí a vůbec téma rodiny je vaším každodenním 

chlebem. Důvodem je pravděpodobně, že jak respondentka uvádí, žádný takový pár na 

odboru nikdy neměli (Hanáková). Na dotaz týkající se novely zákona o registrovaném 

partnerství, kdy by mohl jeden z partnerů přisvojit dítě druhého partnera, biologického 

rodiče dítěte, odpověděla, že se jí to úplně nelíbí (Hanáková). Své důvody vysvětlila tím, 

že „trošku kvůli těm vzorům“ (Hanáková). Uvedla, že proti registrovanému partnerství 

obecně nic nemá, ale že si myslí, že „tomu dítěti to neposkytne úplně to, co by mělo. 

Prostě ten vzor třeba u těch žen“ (Hanáková). Vrací nás tedy k tématu, jež bylo patrné i u 

předchozí kapitoly – k teorii o tradičním rozdělení rolí mužů a žen v rodině, k teorii o 
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tradiční genderové dělbě práce. Její odpověď ilustruje jev, o kterém hovoří Sokolová 

(2004) – tedy tzv. podmínečnou toleranci. Paní Hanáková uvádí, že „proti registrovanému 

partnerství nic nemá“ (Hanáková), pokud však do debaty vstoupí otázka rodičovství, 

hranice tolerance jsou dosaženy. Touha po rodičovství gayů a leseb v tuto chvíli narazí na 

heteronormativní rámec (Sokolová 2009: 127 – 128), v rámci kterého o tématu rodičovství 

respondentka přemýšlí. 

Na dotaz, v čem konkrétně by neposkytli gay či lesbické páry dítěti vše potřebné, 

zabředává do jednoho z tradičních klišé v rámci debaty o neheterosexuálních párech:  

„Já teda nevím, jak to jako, jestli tam mají všechno jakoby rozdělený mezi sebou 

(myslí tím rozdělení rolí v nehetero párech), ale pro mě třeba bylo důležitý vidět 

toho tátu, jak pracuje, jak se stará o rodinu. A podle toho jsem si taky trochu 

hledala toho partnera, kterej tu rodinu zabezpečí. Já teda chápu, že tam taky to asi 

nějak funguje, ale úplně by mi to neposkytlo ten vzor toho otce“ (Hanáková).  

Respondentka tedy odkazuje k tradičnímu (konzervativnímu, patriarchálnímu) pojetí 

vztahů v rodině, jak o nich hovoří například Maříková (2004), Sokolová (2004) nebo 

Možný (2006). V tomto pojetí jsou muž a žena v rámci rodiny pojímáni jako dvě rozdílné, 

komplementárně se doplňující osoby, kdy otec má plnit na instrumentální rovině roli 

ochránce a živitele a na rovině symbolické roli autority a nositele původu. Ženě je v tomto 

pojetí přisouzena role expresivní, tedy citová. Má být jemnou, milující a mateřskou 

(Maříková 2004: 45). V této chvíli tedy paní Hanáková nepřipouští posun v rámci 

otcovství a mateřství. Na následující dotaz, zda má pocit, že otcové v naší společnosti tvoří 

nějakou homogenní skupinu, která vykazuje podobné atributy, ale uvádí, že otcové 

takovýhle nejsou: „Nejsou no, nejsou ideální. No jako je pravda, že to někdy dělaj spíš 

ženy ty věci, že to obstarávají. To je ale takový to moje no“ (Hanáková). I když tedy na 

doptání uvádí, že modely otcovství a mateřství jsou v dnešní realitě naplněny různými 

obsahy, nikoli pouze těmi odkazujícími k tradičnímu rozdělení rolí, poukazuje na to, že 

toto tradiční rozdělení je ideální. Na druhé straně mluví o tom, že neví, „jak to jako, jestli 

tam mají všechno jakoby rozdělený mezi sebou“ (Hanáková). Na jedné straně lze v její 

výpovědi spatřovat, že téma homoparentálních rodin a partnerství gayů a leseb je pro ni 

něčím cizím, opředeným tajemstvím. V tomto kontextu uvádí Nedbálková (2005), že stejně 

jako v heterosexuálních rodinách je diferenciace rolí předmětem vyjednávání, je tomu tedy 

tak i v rodinách homoparentálních (Nedbálková 2005: 27).  
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Paní Hanáková po uvedení mého argumentu, že pointou přiosvojení je především 

podchycení práv dětí, které v homoparentálních rodinách reálně žijí, připouští, že „má 

v tomto tématu spoustu hluchých míst“ (Hanáková), že nemá zcela jasný názor. Doplňuje, 

že„až když se s tím člověk jakoby setká, buď v blízkým okolí, nebo někde, tak potom se to 

může přehodnotit“ (Hanáková). Připouští, že pokud by to přišlo, tak by nad tím pak 

přemýšlela trochu jinak, „ale těžko říct“ (Hanáková). Z toho je tedy patrné, že zásadním 

problémem je možná nikoli odmítavost celé věci, ale nedostatečná informovanost o 

tématu, případně nezkušenost s řešením dané problematiky.  

K tomu, že nemá s žadatelkami a žadateli s otevřeně přiznanou neheterosexuální 

orientací žádné zkušenosti, mluví i paní Plavecká: „zákon o registrovaném partnerství už 

teda nějakou dobu funguje, a nikdo nepřišel se zeptat ani nikdo nepřišel to zkusit, jestli by 

to prošlo“ (Plavecká). Doplňuje, že je otázkou, „kolik těch lidí je skryto v těch 

samožadatelích. Ale spíš těch žadatelů u té adopce, protože u té pěstounské, tam my s nima 

potom dál pracujeme a tam bysme to nakonec zjistili“ (Plavecká). K tomuto uvádí příklad 

ženy, která žádala o osvojení jako samožadatelku (jak bylo uvedeno už v jiné z kapitol této 

práce). Na příkladu této samožadatelky bylo vidět tlak ze strany subjektů na to, aby 

alespoň na oko, do celého procesu vstoupila s partnerem. Tedy by byla naplněna určitá 

idea tradiční rodiny a celý proces by tím byl pro žadatelku značně zjednodušen. Je otázkou, 

jestli je skutečně neupřímnost a předstírání skutečně to, k čemu chceme žadatele a 

žadatelky dotlačit. Tato žadatelka následně po zkušenostech z přípravy podle paní 

Plavecké přišla na OSPOD, plakala, byla z celé situace velmi rozhozená. Paní Plavecká ji 

dle svých slov podpořila v tom, se nenechat dotlačit do této situace, i když „by to měla 

určitě na tom kraji jednodušší“(Plavecká). I přes to, že zpočátku byly z krajského úřadu 

indikátory, že bude její žádost zamítnuta, nakonec dítě osvojila. Paní Plavecká na závěr 

dodává, že je otázkou, „jestli má někde nějakou přítelkyni a čeká, až ten proces prostě 

jakoby skončí a žijou ty ženy potom jakoby spolu“ (Plavecká). I přes to, že jak ukáží další 

odstavce, paní Plavecká není příliš velkou zastánkyní homoparentálních rodin, byla ve 

chvíli, kdy byla postavena před situaci konkrétní žadatelky, schopná reagovat na její 

individuální příběh, dokázala respektovat a nesnažila se jí tlačit do tradičních vzorců.  

K dotazu na snahu o novelizaci a téma přiosvojení v rámci gay a lesbických párů 

uvádí paní Plavecká, že názor v tuto chvíli nemá, „možná se toho trochu děsím“ 

(Plavecká). Uvádí, že si není jistá, jestli v případě, že bude toto nastaveno zákonem, bude 
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schopná tento typ adopcí vůbec dělat. Svůj náhled zdůvodňuje tím, že „člověk má nějaký 

hodnoty a tak dále a vím, že tam tu hodnotu jako tu rodinu mám“ (Plavecká). 

Z předchozích vyjádření vyplynulo, že rodinou myslí paní plavecká tradiční typ rodiny – 

otec, matka a dítě. Jak uvádí Sokolová (2004) tento typ argumentace a přemýšlení je 

typickým v případě odpůrců homoparentálních rodin, kdy jsou tyto vnímány jako 

ohrožující a znehodnocující postavení „tradičních“ rodin (Sokolová 2004: 85). Sokolová 

ještě jako poznámku cituje Michaela Warnera, který poukazuje na to, že „hodnota tradiční 

rodiny podle tohoto argumentu nabývá a ztrácí význam pouze ve vztahu k rodinám jiným, 

netradičním“ (Warner 1999 In Sokolová 2004: 85). Skrze odmítání možnosti jiných typů 

rodin tedy dochází k posilování vlastní normy, k většímu ukotvení a stabilizaci existence 

„tradiční rodiny“.  

V další fázi rozhovoru se ale v souvislosti s problematikou homoparentálních rodin 

rozkrývá jiná rovina, na kterou už upozornil rozbor odpovědi předchozí respondentky, paní 

Hanákové. V rámci debaty o tématu lidí na vozíku jako žadatelů a žadatelek o svěření 

dítěte paní Plavecká poměrně s velkou mírou otevřenosti popisuje, že „pokud se lidé jsou 

schopni postarat sami o sebe, pokud dají dítěti vše potřebné, budou ho mít rádi a starat se o 

něho a za pomoci různých institucí a služeb se minimalizují rizika, aby bylo dítě 

v bezpečí“ (Plavecká), nevidí v tomto ohledu žádný problém. Respondentka se sama v tuto 

chvíli vrací k tématu stejnopohlavních párů jako rodičů, a nabízí následnou reflexi celé 

věci. Mluví o tom, že si vlastně uvědomuje, že její neuchopenost celé věci a nemožnost dát 

jasný názor vyplývá z toho, že je to ještě „taková úplně neznámá kapitola, že člověk prostě 

o tom ještě neví“ (Plavecká) a že „kdyby mě sem přišli dvě holky, viděla bych, jak to mají, 

jak se k tomu staví, tak pak bych to možná vnímala jinak“ (Plavecká). Znovu se tedy, 

stejně jako u předchozí respondentky ukazuje, že pokud se rozvine větší diskuze a sociální 

pracovnice mají možnost si urovnat argumenty, vystupuje jako problematické nikoli lpění 

na vlastních představách o normalitě a ideálu, ale spíše neznalost, nezkušenost s tématem.  

Důležitým tématem v rámci neheterosexuálního rodičovství je tedy u paní Hanákové 

a Plavecké obava o přenos vzorů v rodině. O tomto tématu, ač z naprosto odlišného úhlu 

pohledu, hovoří i paní Potůčková, která mluví o tom, že s novelou o přiosvojení, ani 

obecně s osvojením dětí homosexuálními páry, problém nemá. V tomto kontextu se 

k reprodukci vzorů v rodině vyjadřuje tak, že  
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„není nic mimořádnýho, že žijou rodiny, kde jsou třeba vyloženě ženy. Mám 

rodinu, kde žije babička, kterej už děda zemřel, matka, která je rozvedená a dcera s 

dítětem a ta je taky rozvedená. A žijou ve společné domácnosti. Takže žijou tři 

dospělý ženy a nikomu to nepřijde divný. Chybí tam ten mužskej vzor, ale ten třeba 

hledaj někde jinde, u strejdy, nebo u kamaráda“ (Potůčková).  

V tuto chvíli tedy respondentka argumentuje ve smyslu toho, jak uvádí například 

Sokolová (2004), že tedy lze, v případě nutnosti, v rámci socializace dítěte hledat 

prototypy vzorů v širším okolí (Sokolová 2004: 88). Paní Potůčková ale v tomto kontextu 

zpochybňuje představu rozdělení rolí, a tedy i vzorů v rodině. Mluví o proměně rolí otců a 

o tom, že „oni jsou dneska fakt schopný zůstat na mateřský a pečovat i o to mimino, oni 

jsou schopný zabezpečit adekvátně, tak jak žena“ (Potůčková). Tedy ve vztahu 

k reprodukci rolí poukazuje na to, že neleze předpokládat existenci neměnných mužských 

a ženských rolí, které by byly vázány na biologické pohlaví (jak o tom hovoří například 

Sokolová 2004 nebo Šmausová 2002). 

K tématu adopcí stejnopohlavních párů (ať už přiosvojení, nebo k adopcím obecně), 

uvádí respondentka: „já jsem pro. Já nevidím vůbec žádnej problém, proč by jako neměli 

mít tu možnost“ (Potůčková). Dívá se na celou věc optikou stejnopohlavní párů, kdy jde 

podle ní o „diskriminaci“. Myslí tím diskriminaci v tom ohledu, že „žena lesbička si dítě 

vždycky může pořídit. Protože se holt třeba přemůže a může ten styk s tím mužem mít a 

dítě porodit“ (Potůčková). Pokládá tedy otázku, „proč by teda ti chlapy, který tuhle šanci 

nemaj, měli být znevýhodněný v tom rodičovství?“ (Potůčková). V tomto ohledu je tedy 

podle ní pro gaye diskriminací na druhou, v porovnání s lesbickými páry. Paní Potůčková 

se zdá být celou situací a nastavením českého práva rozhořčená, k otázce přiosvojení 

uvádí:  

„Proč jako ne? Proboha svatýho to musí být pro ty lidi strašně stresující, když žiju 

s někým a je tam to dítě, a nedej bože matka zemře a v tu ránu pro to dítě ona není 

nic? To dítě půjde jako do ústavu?“ (Potůčková).  

Na podporu celé věci argumentuje tím stylem, že hledí na práva lidí 

s neheterosexuální orientací. Což považuji za poměrně odvážné, pokud v debatách o 

přiosvojení totiž padají argumenty na podporu, velmi často se argumentuje spíše v duchu 

chránění zájmu dítěte, téma práv gayů a leseb je, někdy možná záměrně, stavěno na druhou 

kolej. Sokolová k tématu diskriminace stejnopohlavních párů v otázce rodičovství uvádí, 

že společnost v současné chvíli žije v dvojí realitě, kdy „gayové a lesby na jednu stranu 

údajně plnohodnotníobčané, a na druhou jsou jim stejně automaticky, na základě údajně 
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racionálních a nezpochybnitelných argumentů, upírána práva na rodinu a manželství, 

které všichni ostatní občané mají“ (Sokolová 2004: 85). 

Ani paní Potůčková neopomíjí zajištění blaha dítěte, když říká, že „když bude dítě 

vyrůstat ve slušném homosexuálním páru, tak se možná bude mít líp než u těch rodičů a 

děti tak možná mají šanci, že získají v nějakým brzkým věku tátu, kterej je tisíckrát lepší, 

než ten biologickej“(Potůčková). K praxi v této otázce respondentka uvádí, že „je teda 

pravdou, a to je pod čarou, že jakože běžně vím, že ani náš krajskej úřad tomu není 

nakloněn, že jakoby gaye žadatele o osvojení odkládaj a prodlužujou ty čekací 

doby“(Potůčková). Čímž opět vrací celou věc k tématu moci a prostoru jednotlivých 

subjektů, kdy tedy podle ní krajský úřad vzhledem k tomu, jaký názor v této instituci 

panuje o tématu homoparentálního rodičovství, tyto žadatele blokuje.  

Respondentka přemýšlí nahlas nad tím, z čeho pramení neochota přijmout tento typ 

rodin, kdy uvádí, že tento typ rodin není historicky zcela běžný v našich poměrech a že je 

„to celé možná také náboženskou záležitostí, nebo spíš ve smyslu pořád jsme tak 

naučení, že muž a žena se vezmou a mají děti. Že takhle se to historicky táhlo a 

pořád je to tak jakoby že jsou to ti dva, že žena má vajíčka a muž má spermie. A že 

to k sobě patří“ (Potůčková).  

V tuto chvíli tedy přemýšlí v souladu s vývojem rodiny a rodinných modelů tak, jak 

o nich mluví například Možný (2006), tedy postup od rodiny tradiční, přes rodinu moderní 

až po rodinu postmoderní. Paní Potůčková celou debatu a tradiční přístup k rodině a 

rodičovství vztahuje k současné situaci a ptá se:  

„Kolik takových lidí je? Co dali ty spermie a ty vajíčka, že spolu vychovají to dítě 

do zralosti? Tak já nevím, 50 procent manželských párů se rozvádí a spousta se jich 

ani nebere. A ty děti mají jiný rodiče a nikdo to nezkoumá“(Potůčková).  

Odkazuje tedy na charakter rodin v postmoderní společnosti a na různost 

jednotlivých rodinných modelů. Tento způsob argumentace, ač jej lze rozhodně považovat 

za podporující homoparentální rodičovství, je ale ze sekce těch pozitivních argumentů, 

které tradičně stojí na názoru, že homosexuální rodičovství je nějakým způsobem méně 

hodnotné (Sokolová 2004: 91). Ač si nemyslím, že by paní Potůčková vzhledem k svým 

předchozím tvrzením, jež de facto odkazovaly na chápání gayů a leseb jako zcela 

plnohodnotných členů a členek společnosti, přinesla do diskuze téma tohoto typu 

argumentů. Sokolová (2004) mluví o tom, že v rámci tohoto typu argumentů vystupuje 
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homosexuální rodina jako lepší prostředí, než rodina heterosexuální, která je ale nefunkční, 

tedy pouze v případě, že se tradiční typ rodiny stane nefunkčním (Sokolová 2004:92).  

Druhým typem argumentu z této sekce je opírání se o to, že ve společnosti je 

množstvídětí žijících v ústavech, dětí fyzicky či psychicky handicapovaných nebodětí 

sociálně znevýhodněných. Jde tedy následně o argumentaci tím způsobem, že „pro tyto 

děti je rozhodně lepší rodinagayů či lesbických žen než rodina žádná“ (Sokolová 2004: 

92). Tento typ argumentace, ve chvíli, kdy připouští možnost osvojení gay a lesbickými 

páry, používá pan Stejskal. Jak už bylo uvedeno na několika místech v této práce, tento 

respondent referoval na škále vymezení rodinných modelů jako ideální a ze svého pohledu 

nejlepší rodinu manželskou, poté heterosexuální pár, následně fungující partnerský pár 

(tedy pár osob stejného pohlaví) a nakonec variantu ústavu. Mluví o tom, že„je to lepší, 

než kdyby to dítě zůstalo bez lásky v ústavu“ (Stejskal). Nemyslí, že by model 

homoparentální rodiny dítě do budoucna ohrozilo na jeho orientaci, na druhé straně je 

podle něho ale jisté, že „málo platný, nepozná to rozdělení těch rolí v tý domácnosti. Stejně 

jako je nepozná v ústavu samozřejmě“(Stejskal). Opět v této rovině tedy, jako paní 

Hanáková na začátku této kapitoly, na rozdělení rolí v rodině a přenos vzorů, což bylo již 

v rámci této kapitoly problematizováno. 

Podstatou argumentu„lepší než v ústavu“je, stejně jako u argumentu odkazujícímu se 

na nefunkčnost heterosexuálních rodin a rozvodovost, názor, že homosexuální rodina je 

méně hodnotná než rodina heterosexuální. Kdy Sokolová (2004) upozorňuje na to, že tato 

argumentace, i když v některých případech rozhodně s dobrým úmyslem, je problematická, 

neboť hovoří v tom duchu, že homosexuální rodičovství není na stejné úrovni jako 

rodičovství heterosexuální a je přijatelné pouze tehdy, pokud heterosexuální rodina selže, 

nebo pokud by dítě muselo vyrůstat v instituci (Sokolová 2004:91 – 92). I s ohledem na to, 

že pan Stejskal mluví o tom, že „si nemyslí, že by to to dítě mohlo ohrozit na orientaci“, 

lze usuzovat, že on osobně nestaví stejnopohlavní páry na úroveň shodnou s páry 

heterosexuálními, když použitím spojení „ohrozit na orientaci“ odkazuje k homosexuální 

orientaci jako k něčemu, co je problematické.  

Další respondentka, paní Felgrová, přistupuje k otázce homoparentálních rodin 

argumentačně obdobným způsobem, když uvádí, že „někde je stokrát lepší, když to dítě 

bude mít třeba dvě mámy, než když bude v nefunkčním soužití matka – otec, kde budou 

dennodenně nějaký hádky a to děcko bude vyrůstat v takovýmhle prostředí“. K otázce 
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přiosvojení a klasického osvojení se staví tak, že je to „to zas jakoby nějakej krok dopředu 

a pokud se to nevyzkouší, tak se to asi nezjistí“ (Felgrová). Tedy poukazuje na to, že 

zkušenost s tímto typem, obdobně jako ostatní kolegyně, nemá, chybí tedy zkušenosti a 

ukázky z praxe.  

Za stěžejní v celé věci respondentka považuje, aby bylo dítě o všem informované, 

„mělo by se v tom trošku orientovat a vědět jak to tam u nich je nastavený“ (Felgrová). 

Vrací tedy celou věc k tématu informovanosti, což byl jeden z klíčových aspektů v debatě 

týkající se nejlepšího zájmu dítěte. Problémy, které by eventuálně mohly nastat, podle ní 

vyplynou z toho, že ani dnešní společnost není ještě „úplně nastavená na tohlencto a že 

ještě je spousta lidí, pro které prostě rodina je táta a máma“ (Felgrová). Proto je tedy 

důležité, aby bylo dítě od malička o všem informované, aby „vědělo, že je to u nich 

normální tohle nastavení a umělo s es tím do budoucna poprat“ (Felgrová). V tuto chvíli 

tedy odkazuje na argument Sokolové (2004) nebo Hickse (2005), že pokud dítě v těchto 

rodinách trpí v souvislosti s homosexuální orientací rodičů, je toto způsobeno nikoli 

orientací rodičů jako takovou, ale homofobními projevy okolí. 

Stejně tak paní Nováková v principu s adopcí a přiosvojením souhlasí, u přiosvojení 

však poukazuje na problém s původním rodičem dítěte, kdy musí dojít k vymazání tohoto 

rodiče z rodného listu. Celou věc vztahuje, obdobně jako předchozí respondentka, k otázce 

práva dítěte na informace. Mluví o tom, že  

„právo dítěte je znát biologického rodiče, takže tam zas bude ten konflikt toho 

zájmu, jestli toho biologického rodiče, svýho tatínka, by to dítě mělo znát. Protože 

buď to může bejt teda dárce, nebo to může bejt nějakej kamarád, kterej teda poskytl 

materiál“ (Nováková).  

Nakonec však sama připouští, že stejný problém je toto de facto u adopcí ve smyslu 

„manžel matky“, tedy v případě, když nový manžel, případně manželka, adoptuje dítě své 

partnerky nebo partnera. Paní Nováková tedy dochází k závěru, že tedy proč toto upírat 

stejnopohlavním párům, když úskalí jsou zde obdobná jako u párů heterosexuálních.  

4 ZÁVĚR 
Mám za to, že skrze analýzu jednotlivých oblastí činnosti sociálních pracovníků a 

pracovnic se mi podařilo do velké míry nalézt odpovědi na předem vytyčené výzkumné 

otázky. Práce ukázala, jaké místo si v rámci procesu svěřování dětí do NRP/V připisují 
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sociální pracovníci a pracovnice. Ukázalo se, že jejich vnímání sebe sama je ambivalentní, 

v některých oblastech (například předávání spisů na krajský úřad nebo realizace sociálních 

šetření) se mísí reflexe významnosti vlastní pozice s pocitem, že jejich úkolem je co 

nejobjektivněji „popsat a předat“. Kapitola týkající se pozice sociálních pracovníků a 

pracovnic v celém procesu ukázala oblasti, ve kterých je otevřen prostor pro individuální 

jednání jednotlivých sociálních pracovníků a pracovnic a pro možnost jejich vlastní 

ne/angažovanosti.  

Ze zkoumání obsahů, kterými naplňují sociální pracovnice a pracovník koncept rodiny 

a nejlepšího zájmu dítěte vyplynulo, že se do jejich náhledů promítá vývoj agendy 

sociálně-právní ochrany dětí. Analytická část práce ukázala, v jakých místech a jakým 

způsobem se s trendy souvisejícími s NRP/V vypořádávají, jak tyto trendy ovlivňují jejich 

práci s žadateli a žadatelkami o některou z forem NRP/V. Jejich styl práce a hodnocení 

žadatelů a žadatelek formuje výrazně například snaha zajišťovat kontakt dítěte žijícího 

mimo původní rodinu s „biologickými rodiči“ nebo trend zajišťovat život dětí v prostředí, 

které se podobá životu v prostředí „rodinném“. Výrazným prvkem byl v rámci odpovědí 

důraz kladený na nutnost posuzovat každý případ individuálně, kdy jako legitimizující 

prvek zřetelně vystupovalo představa, že každý sociální pracovník či pracovnice 

s odkazem na „praxi“ disponuje souborem schopností, jež z něho činí  spolehlivého 

hodnotitele či hodnotitelku. 

Skrze pojmenování prostoru, který sociální pracovníci a pracovnice v různých fázích 

procesu svěřování dětí mají, se ukázalo, jakým způsobem mohou mít normativní představy 

o rodině vliv na celý proces svěřování dětí do NRP/V v ČR. Samozřejmě jde o kombinaci 

různých faktorů. Na jedné straně legislativního nastavení a formálních pravidel nebo 

neformálního vyjednávání s nadřízenými institucemi (krajský úřad, MPSV, soudy). I přes 

veškerá formalizovaná pravidla je však prostor pro formování celého procesu jednotlivými 

sociálními pracovníky a pracovnicemi velký. Je tedy nutné jako jednu s proměnných 

v rámci procesu svěřování dětí do NRP/V brát individuální charakteristiky posuzujících 

sociálních pracovníků a pracovnic 

V případě propojení odpovědí sociálních pracovníků a pracovnic týkajících se 

nejlepšího zájmu dítěte s tematikou homoparentálního rodičovství se ukázalo, že ač by 

teoreticky homoparentální rodiny splňovaly normy, které sociální pracovníci a pracovnice 

ustanovují, tak v praktické rovině homoparentální rodiny narážejí na překážky a bariéra 
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spojené především se stereotypními představami o těchto rodinách. I když pracovnice a 

pracovník deklarují, že stěžejní pro dítě je život v milujícím prostředí a láska pečujících 

osob, pokud do celé věci vstoupí předpoklad stejnopohlavního páru, u některých z nich 

dochází ke střetu. Ukázalo se však, že téma je spíše v diskurzu sociální práce nedostatečně 

verbalizované, po podrobnější diskuzi o tématu se hrany obrušují. Z  tohoto důvodu 

považuji za důležité, aby se o tématech jako je homoparentální rodičovství v kontextu 

sociální práce hovořilo, byla nabízená tematická školení, byly vydávány odborné materiály 

a aby ze strany nadřízených institucí byla snaha toto téma netabuizovat. Toto především 

s ohledem na to, že jak vyplynulo z této diplomové práce, sociální pracovníci a pracovnice 

mají v procesu svěřování dětí do NRP/V silnou pozici,  

Dalším ze závěrů této práce je viditelná snaha preferovat rodinné příslušníky a snaha 

za každou cenu hledat pro dítě pečující osoby v rodině. Toto nejen v rámci strategických 

materiální a směru MPSV, ale také u odpovědí sociálních pracovníků a pracovnic. T i 

přiznávají, že pokud se dítě ocitne opuštěné nebo ohrožené a je nutné hledat náhradní 

pečující osobu, je proces svěření dítěte této osobně výrazně jednodušší, než by bylo svěření 

osobě cizí. Vedle formálně nastaveného jednoduššího procesu lze z odpovědí usuzovat, že 

i v praxi hodnocení žadatelů a žadatelek o dítě jsou požadavky na pečující osoby výrazně 

menší a převažuje atribut příbuzenství.   

Nerada bych, aby z této práce vyplynulo, že v rámci tématu žadatelství o některou 

z forem NRP/V lze mluvit pouze o tématech jako je role mužů a žen v rodině nebo 

neheterosexuálních rodin. Uvědomuji si, že je zde spousta problematických míst a témat, 

na které bych se, pokud by to rozsah této práce dovolil, ráda zaměřila. Jde například o 

problematiku tzv. lidí s postižením jako žadatelů a žadatelek o NRP/V. Dalším tématem je 

otázka věku, v rámci kterého lze hovořit o vhodnosti či nevhodnosti svěření dítěte, nebo 

velké téma související s etnicitou, v českém kontextu především se zástupci a 

zástupkyněmi tzv. romského etnika, a to jak jako téma u žadatelů a žadatelek, tak také u 

samotných dětí. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Okruh otázek používaný při rozhovorech se sociálními pracovnicemi a 

pracovníkem 

1. Na jaké aspekty kladete důraz při sociálním šetření v rámci prověřování 

žadatelů/žadatelek o NRP (na co se zaměřujete, co je pro Vás stěžejní, ohledně 

prostředí, osob žadatelů a žadatelek)? 

2. Co je to podle Vás zájem dítěte? Jakým obsahem naplňujete tento pojem? 

3. Co je to rodina? Jak podle Vás vypadá ideální rodina? Co je to současná rodina? 

4. Jaké žadatele/žadatelky o některou z forem NRP v praxi potkáváte? Jak by podle 

Vás měl/neměl vypadat  žadatel nebo žadatelka? 

5. Existují nějaké rozdíly v procesu svěřování dětí do péče rodinným příslušníkům a 

osobám dítěti cizím? Jak v praxi probíhá process svěřování dotzv. Pěstounské péče 

příbuzenské a tzv. pěstounské péče cizí? 

6. Jaký je Váš názor na současnou kauzu přiosvojení dětí v rámci gay a lesbických 

párů? A jaký je Váš názor na adopce gay a lesbickými páry obecně (ve smyslu 

adopce dětí z ústavů)? 

7. Jak vnímáte svou pozici v rámci celého procesu svěřování dětí? Jak velkou roli 

hrají pracovníci a pracovnice OSPOD? Jak velkou moc máte? Do jaké míry je 

možné do rozhodování vsunout vlastní subjektivní názory, do jaké míry je Vaše 

rozhodování a jednání ovlivněno vlastními názory? A do jaké míry jde o striktní 

výkon dané agendy? 

8. Jakým způsobem při předávání spisu o žadatelích o NRP sdělujete krajskému úřadu 

svoje stanovisko? Jakým způsobem komunikujete s krajským úřadem? Bere kraj 

ohledy na Vaše doporučení? Kontaktuje Vás zpětně nějak?  
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Příloha č. 2 – Požadavky Krajského úřadu Pardubického kraje k hodnocení žadatelů a 

žadatelek (získáno od paní Látalové, zdroj Krajský úřad Pardubického kraje) 

Posouzení vhodnosti zařazení žadatele do seznamu osob vhodných stát se osvojiteli 

(pěstouny) 

U níže uvedených kritérií prosím zhodnoťte, jak velkou míru rizika představují, hodnocení 

zdůvodněte. Závažnost posuďte na stupnici 1 až 5, přičemž 1 znamená malé nebo žádné 

riziko, 5 riziko velmi závažné.  

Indikační kritéria                             

 věk žadatelů 

 zdravotní stav  

o tělesná onemocnění 

o psychické problémy 

o závislosti, nadužívaní návykových látek, kouření 

o invalidita 

o omezení v běžném životě 

 partnerský vztah, manželství 

o absence vztahu 

o trvání vztahu 

o stabilita vztahu 

o indikátory krize, i latentní 

 děti 

o vztah k dětem, zkušenosti 

o nezájem o vlastní děti 

o rodičovská odpovědnost 

o způsob výchovy dětí v rodině 

 sociální podmínky 

o hmotné zabezpečení 

o bytová situace 

o soužití s jinými osobami, generační vztahy 

 kritéria soc. přizpůsobivosti 

o trestně právní 

o životní styl, morálka 

o rizikové skupiny, sekty 

o pracovní charakteristiky 

 osobnostní kritéria 

o osobní cíle 

o motivace žádosti 

o nápadnosti v chování a jednání 

o sexuální orientace 

 jiné 

Závěr: Zhodnotit, zda lze nebo nelze žadatele zařadit do seznamu osob vhodných stát se 

osvojiteli (pěstouny). Při negativním stanovisku uvést, zda se jedná o aktuální situaci nebo 

nelze doporučit zařazení ani do budoucna, návrh odložit – zamítnout. 

Podpis hodnotitele:      


