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Anotace 

Bakalářská práce „Proměny příbuzenských vztahů v rámci pěstounské péče na území České 

republiky“ pojednává o změnách příbuzenských vztahů a sociálních rolí v rámci pěstounské 

péče v České republice. Cílem práce je analýza změn sociálních rolí a příbuzenských vztahů 

mezi pěstouny a dětmi v pěstounské péči, které jsou způsobeny vlivem společného soužití v 

jedné domácnosti.  Dále také komparace institucí příbuzenské a klasické pěstounské péče 

z pohledu tvorby příbuzenských vztahů. Teoretická část bakalářské práce je věnována studiu 

příbuzenství ve vědách antropologii a sociologii a již existujícím antropologickým výzkumům, 

které se zabývaly problematikou pěstounské péče a příbuzenství v minulosti. Dále se práce 

zabývá vysvětlením fenoménu fiktivního příbuzenství dle Davida M. Schneidera. Zmíněn je 

v této kapitole rovněž popis dvou srovnávaných institucí. Metodologická část představuje 

stanovený cíl bakalářské práce, výzkumné otázky, výzkumnou metodologii etnografie a 

základy etiky výzkumníka. Práce staví na kvalitativním výzkumu – etnografii pěstounské 

komunity a rozhovorech se šesti pěstounskými rodinami, jež byl prováděn od listopadu 2017 

do března 2018. Analytická část představuje seznámení s výzkumným prostředím a koncepty, 

jež indikují změny v příbuzenských vztazích. Závěr práce tvoří zhodnocení výše zmíněného 

pozorování a diskuze. 

 

Annotation  

The bachelor thesis "Changes in family relations in foster care in the Czech Republic" deals 

with changes in family relations and social roles in foster care in the Czech Republic. The aim 

of the thesis is to analyze changes in social roles and family relationships between foster parents 

and children in foster care that are caused by the cohabitation in one household. Furthermore, 

there is a comparison of family and foster care institutions. The theoretical part of the bachelor 

thesis is devoted to the study of kinship in the sciences of anthropology and sociology and to 

the existing anthropological researches dealing with issues of foster care and kin relations in 

the past. Further, the thesis deals with the explanation of the phenomenon of fictitive 

relationship according to David M. Schneider. This chapter also provides a description of two 

compared institutions. The methodological part represents the stated aim of bachelor thesis, 

research questions, ethnology research methodology and the basis of ethics of the researcher. 

The thesis is built on qualitative research - the ethnography of the foster community and the 



interviews with six foster families, which was implemented from November 2017 to March 

2018. The analytical part introduces the research environment and concepts that show changes 

in related relationships. The conclusion of the thesis is an evaluation of the above-mentioned 

observations and discussion. 
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Úvod  

 „Rodinné charakteristiky se od rodiny tradiční k rodině moderní a od ní k rodině 

postmoderní v některých ohledech změnily. Tyto historické změny neproběhly ve všech 

rodinách stejně a dnes vedle sebe žijí rodiny, které se svým vnitřním uspořádáním a 

charakteristikami dosti liší, aniž to je na závadu jim či společnosti.“ (Možný 2006:26) 

 

 Tato práce se zajímá o proměny příbuzenských vztahů a sociálních rolí v rámci 

pěstounské péče u nás. K výběru tohoto tématu mě inspirovalo moje zaujetí pro studium 

různých forem náhradní rodinné péče a touha propojit tuto sféru se studovanou antropologií. 

 Práce staví na kvalitativním výzkumu šesti pěstounských rodin, jež jsem prováděla od 

listopadu 2017 do března 2018. Troufám si tvrdit, že v době deinstitucionalizace ústavních 

zařízení zaměřujících se na péči o dítě v naší zemi, kdy se všechny typy pěstounské péče pomalu 

začínají rozšiřovat, česká antropologie nereaguje na změny na poli příbuzenství. Touto prací se 

snažím překlenout tuto „propast“ a rozhodně chci ve výzkumu pokračovat i poté, jelikož v něm 

vidím smysl a velký prostor k rozvoji. 

 Dalším motivací, proč jsem si vybrala právě toto téma, je moje přesvědčení, že to, jakým 

způsobem vychovávají lidé svoje děti, je jakýmsi poznávacím rysem dané společnosti a její 

kultury, který nelze opomenout. To, co rodiče nebo opatrovníci předají svým dětem výchovou 

a péčí o ně už nelze dětem uzmout a s vysokou pravděpodobností budou tyto děti podobným 

(či dokonce totožným) způsobem vychovávat zase svoje děti. Děti zrcadlí dospělému jeho 

vlastní chování (Matoušek 2003:10). A to je to, co mě na této problematice nejvíce zajímá a 

fascinuje a proč si myslím, že by ji sociologie ani antropologie neměla opomíjet.  

 Práci jsem rozdělila do několika dílčích kapitol pro srozumitelnost a lepší orientaci 

v textu. V první kapitole mluvím o studiu příbuzenství a rodiny v disciplínách antropologii a 

sociologii. Představuji zde myšlenky a teorie „otců zakladatelů“, ale i moderní definice, se 

kterými se ztotožňuji a domnívám se, že jsou příhodné pro mou práci. V druhé části je rozebrána 

metodologie samotného výzkumu. V třetí části čtenáře seznámím s průběhem mého výzkumu, 

tato část také obsahuje vybrané citace z rozhovorů a úryvky z mnou psaného terénního deníku. 

Ve čtvrté části jsem se zaměřila na samotnou interpretaci dat. V závěru jsem shrnula poznatky, 

ke kterým jsem došla v průběhu výzkumu a vypracovávání této práce, a navrhla jsem zde možné 

další směry, jimiž bych se na základě těchto poznatků mohla ubírat. 



Systém náhradní rodinné péče v České republice 

 Nemohou-li se vlastní rodiče dítěte o dítě postarat, je stát povinen vyhledat adekvátní 

formu jiné rodinné péče, která bude dítěti nahrazovat důstojným a vhodným způsobem 

prostředí, o které přišlo. V české právu nacházíme čtyři typy náhradní rodinné péče:  

Formy náhradní rodinné péče upravené zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině: 

 svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče 

 pěstounská péče 

 poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje 

 osvojení  

(MPSV 2013:online) 

 

Pěstounská péče není v českém právním řádu dlouho, jedná se o novou instituci. Byla 

zaznamenána a upravena až v roce 1973, díky velkému tlaku odborníků, jež mluvili o citové 

deprivaci dětí žijících v ústavní výchově. Bylo třeba vytvořit instituci, jež by poskytovala 

individuální péči každému dítěti (Hrušáková 2001, cit. dle Bubleová 2014:39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kapitola: Teoreticko-metodologická východiska výzkumu 

V této části práce se věnuji prezentaci přístupů popsaných ve zmíněné literatuře, které byly 

pro můj výzkum klíčové, a vycházela jsem z nich. Podporu, jež jsem našla právě v těchto 

východiscích, jsem využila i při interpretaci nasbíraných dat.  

1.1– Studium příbuzenství v antropologii a sociologii 

       Antropologie příbuzenství 

 Na začátku své knihy kulturní antropolog Jaroslav Skupnik říká, že příbuzenství je tou 

první věcí, se kterou se na tomto světě setkáváme, i když o tom sami ani nevíme. Nejen, že 

jsme po porodu vrženi do nového fyzického světa, ale také do unikátní sítě sociálních vztahů – 

příbuzenských vztahů. Neznámí lidé na nás čekají jako naši příbuzní a budou nás provázet 

celým naším životem (Skupnik 2010:9). Mým záměrem a záměrem této práce je zmapovat, 

jestli a jak si tvoří tuto příbuzenskou síť děti, jež o své přirozené, biologické zázemí přišly.  

Studium příbuzenství bylo a je již po dlouhá léta považováno za výsostnou oblast 

antropologie jak sociální, kulturní i biologické. Literatura věnovaná analýze problematiky 

příbuzenství je většinově antropologická. Antropologové (jako Gellner, Morgan, Bachofen, 

Murdock, Lévi-Strauss, Schneider a jiní) v průběhu historie přesně stanovili teorii, rozvinutou 

metodologii i terminologii příbuzenství. Příbuzenství a jeho proměny je tedy jedno z mála 

témat, které si sociální i kulturní antropologové mohou zcela bezvýhradně nárokovat (Budilová 

2007:1).  

 

Příbuznost má hluboké kořeny v lidské historii. S rozvojem jazykové a symbolické 

schopnosti člověka se příbuzenství stalo složitým, pravidly spravovaným a 

institucionalizovaným (Stone 2010:61). Kromě větší složitosti lidské příbuznosti nad ostatními 

primáty (což je pro náš druh zjevně jedinečné), je pojem descendence od společného předka – 

ta je velice zásadní pro vznik lidského původu. Descendence určuje typ a systém příbuzenství 

určité lidské skupiny. 

I v další sféře je lidské příbuzenství ve společnosti důležité – nejenže lidé rozpoznávají 

své příbuzné a chovají se k nim přívětivěji a s větší náklonností, než k lidem cizím, ale zároveň 

také používají myšlenku příbuzenství k utvoření příbuzenského svazku s „nesouvisejícím 

druhým“ (tzn. člověkem, jež nemá s druhým společné předky) (Stone 2010:60). Stoneová také 

tvrdí, že chování, které si osvojíme v rodině a způsoby interakce, jež si osvojíme ve své 



příbuzenské skupině, nám napomáhají v komunikaci a konstrukci vazeb s ostatními lidmi, kteří 

s námi nejsou nijak biologicky propojeni (Stone 2010:61). 

 

Studium příbuzenství v České republice 

 Je třeba zmínit, že na poli české příbuzenské antropologie mnoho dat a výzkumů 

nenalezneme. I přes tuto skutečnost bych zde ráda představila několik autorů, jež stojí za 

zmínku. 

 Je třeba říci, že problematice příbuzenství se věnují čeští a slovenští antropologové 

v rámci studia romských minorit. Jako příklad uvedu studii Tomáše Kobese (2009), jenž vedl 

terénní výzkumy v romských osadách na východu Slovenska roku 2009.  

Další autorkou je Lenka Budilová (2007) se svou přehledovou studií. Autorka ve své 

práci diskutuje základní pojmy a rysy romského příbuzenského a manželského života, soustředí 

se na odvozování příbuzenství z otcovské či mateřské linie.  

Posledním příkladem je práce Jakoubka a Budilové (2007), autoři zde shrnují své 

základní poznatky o tom, jak Romové v České republice, ale i ze zahraničí vnímají celý koncept 

příbuzenství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antropologické výzkumy zabývající se pěstounskou péčí 

Bohužel jsem se nesetkala v průběhu své rešerše s antropologickým výzkumem, jež by 

se zabýval pěstounskou péčí na území České republiky. V této části teoretické kapitoly tedy 

čtenáři představím několik světových výzkumů, jež pěstounskou péči a fenomén fiktivního 

příbuzenství analyzují.  

 

Carles Salazar  (1999) prováděl svůj etnografický výzkum v Irsku od roku 1990 do roku 

1999.  Ve svém článku zkoumá myšlenky o příbuzenství a rodinných vztazích ve venkovských 

oblastech Irska ve snaze ukázat užitečnost tohoto typu analýzy pro tzv. zhuštěný popis konkrétní 

společnosti. Ve venkovském Irsku, stejně jako na mnoha dalších místech, je příbuzenství 

považováno za základ, který má být využit v nesčetných různých společenských kontextech 

(Salazar 1999:155). 

V Irsku je pěstounská péče spojená s tabu nemanželského původu. V této společnosti si 

matky většinou nenechávají své nemanželské děti, protože žádný další muž by je nepřijal 

s cizím dítětem. Proto tam do teď existují tzv. family farms, kde tyto nemanželské děti žijí u 

pěstounů. Autor zde mluví o hlavním hrdinovi P., který se stal členem své pěstounské rodiny a 

vytvořil si zde fiktivní příbuzenskou vazbu (Salazar 1999:159). P. přišel k pěstounům ve svých 

deseti letech, stal se členem rodiny, ale na rozdíl od vlastních či adoptovaných dětí pěstounů P. 

nic nedědil, ani se nejmenoval stejně jako pěstouni, přesto se k němu chovali stejně jako 

k ostatním, tedy příbuzenská vazba byla pro všechny zahrnuté členy domácnosti reálná ale 

opravdu jen fiktivní, pro společnost však žádná příbuzenská vazba oficiálně neexistuje. Autor 

zmiňuje, že někteří lidé, kteří vyrostli v pěstounské péči, učí své děti, aby bývalým pěstounům 

svých rodičů říkali „babi“ či „dědo“ (Salazar 1999:160). P. však pátrá i po svém biologickém 

původu, protože v irské společnosti je pokrevní spojení taktéž velice důležité (Salazar 

1999:158). 

Co zde autor zdůrazňuje, je proces přísného přiřazení příbuzenství k sexuálnímu styku, 

tedy biologické reprodukci, ale také morální hodnoty, které sankcionují příbuzenství, které se 

nevytvořilo za daných socio-kulturních podmínek (jako například narození dítěte mimo 

manželský svazek). Na tomto případě autor ukazuje, že společenské a biologické příbuzenské 

vztahy mohou fungovat jen na bázi shody mezi oběma těmito skupinami. Samozřejmě existují 

výjimky, kdy se vyskytnou nějaké sociální konstrukty, které se stanou smysluplnými jen v 

určitých sociálních situacích (Salazar 1999:163). 



Tato práce přímo analyzuje problematiku, o které pojednává má práce. Salazar ukazuje, 

že děti se stávají členy svých pěstounských rodin, ale legislativně jsou stále cizími lidmi. 

 

Dále Clarke (2008) zkoumá fenomén tzv. mléčného příbuzenství, které pojednává o 

příbuzenském vztahu dítěte a kojné. Tradice tohoto typu příbuzenství pochází z muslimských 

států. Nemůže-li matka dítěte z jakéhokoliv důvodu své dítě normálně kojit, ujme se této funkce 

jiná žena z komunity, dítě poté i částečně vychovává. Kojná však kojením naváže příbuzenský 

vztah s dítětem – toto dospělé dítě si například nesmí vzít biologické dítě kojné či jiné dítě, 

které tato kojná odkojila (Clarke 2008:288). V opačném případě se na to nahlíží jako na incest, 

který je trestný i v naší kultuře – v české pěstounské péči je běžné, že přijaté dítě musí být o 

několik let starší či mladší, než biologické děti pěstouna nebo se musí jednat o stejná pohlaví 

dětí, aby se mezi nimi v průběhu dospívání netvořily intimní vztahy.   

 Tento výzkum byl prováděn od roku 2003 do roku 2004 v Lebanonu. Autor analyzuje 

spojení mléčného příbuzenství a metod asistované reprodukce, především tedy metody in vitro 

(Clarke 2008:288). Mléčné příbuzenství se stává důležitým faktorem v případě, že se jedná o 

případ dvou žen - jedna poskytla vejce, které bylo in vitro oplodněno mužským spermatem a 

poté implantované do dělohy jiné ženy. Ta druhá žena (gestační nositelka) je tedy v 

muslimských státech chápána jako "mléčná matka" dítěte, tedy jeho příbuzná, jež má na dítě 

určitě právní nároky. Neformální pěstounská péče se v tomto případě stává nástrojem, který 

legitimizuje vztah dítěte s jeho genetickými rodiči (Clarke 2008:288). 

Autor představuje příklad manželů, kteří nemohli mít děti z důvodu infertility muže. 

V muslimských státech není dovoleno si adoptovat dítě z dětského domova, protože se jedná o 

lež dle Islámského zákona – tedy je neuskutečnitelné, aby dítě pojalo jméno svého adoptivního 

otce. Manželé se však nevzdávali a našli opuštěnou holčičku, kterou si vzali do pěstounské 

péče. Poté využili toho, že manželova švagrová zrovna kojila, dívku nakojila a tímto se dívka 

stala právoplatným členem rodiny a bylo legální, aby si změnila jméno a mohla se jmenovat 

stejně jako její adoptivní rodiče (Clarke 2008:294). I v tomto případě vidím fiktivní příbuzenství 

(viz. kapitola 1.4), jež je založeno na kulturních tradicích dané společnosti.  V české společnosti 

je naprosto běžné, že matky darují své mléko jiným ženám, které možnost kojit nemají a žádné 

pouto mezi „kojnou“ a dítětem se zde nevytváří. 

  



Pillai a Sharma (2013) analyzují ve své práci pěstounskou péči v africké Zambii. 

Africký kontinent se vyznačuje vysokým množstvím dětí v pěstounské péči. Děti jsou zde v 

pěstounské péči v každé třetí africké rodině - některé rodiny si berou děti do pěstounské péče 

(foster-in), jiné zase posílají své děti do pěstounské péče (foster-out) a tímto způsobem si rodiny 

děti vyměňují (Pillai, Sharma 2013:362). Děti jsou do pěstounské péče brány především pro to, 

aby posílily rozšířené rodinné vazby1 (Pillai, Sharma 2013:363). Dobré zázemí vychovávaných 

dětí pravděpodobně ovlivní různé faktory, jako jsou motivace pro pěstounskou péči a vztahy 

mezi biologickými a pěstounskými rodiči. Autoři tvrdí, že pokud děti v pěstounské péči 

pocházejí ze společensko-kulturně podobného rodinného prostředí, neexistuje žádný rozdíl v 

přístupu mezi dětmi v pěstounské péči a biologickými dětmi pěstounů (Pillai, Sharma 2013:363). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Je to součást tzv. family building strategy (Pillai, Sharma 2013:364) 



Sociologie rodiny 

 „Rodina se mění, ale vždy je stabilizujícím prvkem společnosti.“ (Možný 2006:14) 

 Rodina a její funkce ve společnosti jsou stěžejními tématy v sociologii – tvrdím to na 

základě toho, že již otec zakladatel moderní sociologie Émile Durkheim na rodinu pohlížel jako 

na “jednu z nejdůležitějších sociálních institucí“ (Bynder 1969:527). Spisy zmiňovaného 

Durkheima obsahují totiž pohledy na rodinný a společenský život na počátku 20. století v 

rostoucí městské průmyslové společnosti Durkheimův výzkum sebevraždy naznačil slabiny v 

rodinné struktuře a účinky izolace na jednotlivce (Sussman 1959:339). Koncept rodiny se však 

v posledních dekádách změnil. Ještě v dobách mých prarodičů byl v České republice stanoven 

model rodiny, který stanovil sám Durkheim (a další) a který nebýval narušován – sezdaný pár 

s vlastními dětmi, tedy nukleární rodina. Dnes je tomu jinak, forma rodiny stejně jako forma 

rodičovství se změnila – běžně se setkáváme s nesezdanými páry, které vychovávají vlastní i 

nevlastní děti, homosexuálními páry vychovávajícími děti, matkami samoživitelkami, 

rozvedenými majícími děti ve střídavé péči atp. a nepřijde nám na tom nic neobvyklého. 2 

 Rodina byla tedy jedním z prvních témat, jímž se sociologové zabývali. Je to právě 

v rodině, kde si začínáme tvořit své první (nejen) příbuzenské vztahy a zhošťujeme se svých 

sociálních rolí.   

Pro to, abych své téma ukotvila do současného sociologického rámce, je třeba využít 

myšlenky českého sociologa, Iva Možného, který ve své knize shrnuje historický vývoj 

sociologie rodiny. Ve své knize Rodina a společnost mluví o vývoji rodiny v průběhu historie. 

Zprvu mluví o složitých příbuzenských sítích s vlastním typickým ekonomickým systémem 

uvnitř i mezi příbuzenskými velkorodinami. Rodové (příbuzenské) struktury jsou totožné 

s celou nadindividuální sociální organizací. V sedmnáctém a osmnáctém století (v západní 

Evropě) se vynořuje nukleární rodina jako ideální typ – s mužem, který rodinu ekonomicky 

zajišťuje a ženou, jež se o domácnost stará (ovšem jen v určitých sociálních třídách). V druhé 

polovině dvacátého století dochází k různorodosti rodinných forem – mohou zde nastat velice 

markantní změny v mužské a ženské sociální roli. Rodina už není typickou ryze příbuzenskou 

institucí. Její funkce však navzdory společenským změnám zůstávají stejné: chránit své členy 

                                                           
2 Doporučuji čtenáři pro lepší uchopení kontextu zhlédnout dokumentární snímky z tvorby České televize: 

Nerodič – o atypických formách rodiny (režie: Počtová; ČR; produkce: Daniel Tuček; 2017) a Rodiče napořád – 

o formách pěstounské péče v České republice (režie: Špátová; ČR; produkce: Martina Šantavá; 2017). 



před vnějšími vlivy, reprodukovat, socializovat, chránit a vychovávat nové členy (Možný 

2006:14-17). 

 

Rodinný komunismus dle Émila Durkheima 

Ve své první přednášce o sociologii rodiny se Durkheim pokusil vysvětlit svůj 

metodologický přístup ke studiu rodiny a prezentoval jak ideální metodu, tak praktičtější přístup 

k této oblasti. Durkheim začal svou analýzu rodiny tím, že se pokoušel vymezit prvky rodinné 

organizace založené na známých datech současné evropské rodiny. Důležitými prvky podle 

Durkheima byly vzájemné vztahy mezi lidmi a vztahy mezi lidmi a majetkem (Bynder 

1969:528). Až do moderních časů znamenalo příbuzenství společné hospodářské zájmy. Podle 

Durkheima jsou všechny domácí společnosti založeny na "rodinném komunismu": majetkové 

a jiné hospodářské zdroje sdílí skupina příbuzných (Lamanna 2002:88). Rodinný komunismus 

už nefunguje tak, jak kdysi, kvůli individualismu zabudovanému do manželské rodiny. V 

tradiční společnosti dominoval majetek nad osobním životem. Připojení k pozemku a 

rodinnému charakteru pro jeho symbolický i ekonomický význam má přednost před 

individuálními přáními a ambicemi. Ale v dlouhém a neurčeném časovém období se majetek 

stal individuálním. (Lamanna 2002:88)  

„Lidé jsou nad věci.“ (Durkheim 1950, cit. dle Lamanna 2002:89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 – Proměny rodiny a příbuzenství v průběhu modernizace 

Výše v textu jsem použila pojem nukleární (tradiční) rodina. Tradiční pojem je 

fenomén, od kterého vycházím a oproti kterému se snažím v rámci tohoto výzkumu nalézt onu 

změnu (příbuzenskou, sociální). Pojďme si tedy nejdříve tento pojem definovat: 

 Ivo Možný ve své knize Sociologie rodiny v kapitole Teorie rodiny po rozpadu 

klasických teorií uvádí obšírnou definici tradiční rodiny z území západní Evropy. Jedná se o 

takovou rodinu, jež čítá čtyři až pět členů (dva rodiče a dvě až tři vlastní děti). Typickým 

znakem je také relativně vysoký věk při vstupu do manželského svazku (25 až 30 let). 

V kapitole Nové impulsy pro teorii rodiny ve změně společenského klimatu objasňuje 

své tvrzení, dle kterého je současná moderní rodina v kontrastu s tradiční rodinou riziková, 

velice jednoduše může totiž dojít k jejímu rozpadu. Oponuje zde však, že to není tak snadné, je 

určitě důležité počítat s tím, že v tradiční rodině chybělo soukromí, generace se často vzájemně 

prolínaly, zasahovaly si do životů, manželství muselo být nutně trvalé i přes nesnesitelné 

rozpory, tradiční rodina se vyznačovala přísností, hlavní funkcí byla funkce ekonomická, bez 

rodiny bylo obtížné se uživit, novější rodina nemá tolik požadavků (Možný 1999:56-58). 

De Singly (1999) zase mluví o nukleární rodině jako o tzv. manželské rodině stejně jako 

Durkheim, která je v současné společnosti důležitá. Typická manželská rodina žije 

v odděleném domě, je oddělena od svých orientačních rodin (tj. rodin, do kterých se lidé 

narodili) a není finančně závislá na nikom jiném než na sobě samé (de Singly 1999:53) – zde 

vidíme posun od rodinného komunismu, který jsem popsala v kapitole 1.2 a který fungoval ve 

společnosti dříve.  

 

Durkheim (in Lamanna 2002:88) říká, že jak evoluční, tak systémové pohledy na rodinu 

vyzdvihují moderní dominanci nukleární (manželské) rodiny. Zároveň zůstává zachována 

příbuznost. Kolem centrální zóny manželské rodiny jsou seskupeny sekundární zóny 

příbuznosti, které jsou zbytky bývalých rodinných forem. Jde však o omyl. De Singly totiž 

tvrdí, že v tomto ohledu podléhá Durkheim určitému evolucionismu, který byl v kurzu na konci 

devatenáctého století. Říká: „Nukleární rodina není v západní společnosti ničím původním a 

typickým jen pro současnost. Setkáváme se s ní i v jiných společnostech a jiných dobách.“ (de 

Singly 1999:13) 



Therborn (in Treas, Scott, Richards 2014:4) popsal sedm hlavních rodinných systémů 

na světe a jejich mutace ve dvacátém století. Zajímám se o zde hlavně o "křesťansko-evropský" 

(jak jej sám Therborn nazval) rodinný systém, protože právě v něm budu provádět svůj výzkum 

a odpovídá mu naše společnost. 

Kvůli kolonizaci je také tento rodinný typ nazýván jako "západní".  Historicky byly 

západní rodiny charakteristické svou monogamickou formou, manželským svazkem a páry 

tvořícími vlastní domácnosti. Therborn uvádí, že hlavním znakem transformace "křesťansko-

evropského" rodinného systému v průběhu modernizace je individualizace. Vzniká mnoho 

nových typů rodinných systémů - především se jedná o masivní vzestup nesezdaného 

partnerství (Therborn in Treas, Scott, Richards 2014:5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 – Pěstounská péče: klasická vs. příbuzenská 

„Stálá přítomnost vysoce citově angažovaných rodičů je dnes považována za 

nepostradatelnou podmínku zdravého (…) vývoje dítěte. Další takovou podmínkou je bezpečí 

domova jako stabilního a chráněného prostředí. Obojí může dítěti poskytnout jen rodina, a to 

nezastupitelně,“ říká Matoušek (Matoušek 2003:9). Na základě tohoto tvrzení se domnívám, že 

pěstounská péči má v naší zemi nezastupitelnou funkci – dítě potřebuje vyrůstat v rodinném 

prostředí. 

V devadesátých letech dvacátého století v České republice se začala pěstounské péče 

významně rozvíjet. Péče v té době se však spíše než dnešní pěstounské péči podobala osvojení. 

Lidé si brali do rodin nezaopatřené děti s tím, že se děti stanou trvalou součástí jejich rodin a 

opravdu to tak fungovalo. Nebylo výjimečné, že děti přijímala jména svých pěstounů 

(Pazlarová 2016:13). V dnešní době jde instituce pěstounské péče jiným směrem. Jejím 

hlavním cílem je navracet děti zpátky ke svým biologickým rodičům, aniž by utrpěly 

psychickou újmu v ústavní péči. 

 

V průběhu svého výzkumu pracuji se dvěma typy pěstounské péče: 

1, Příbuzenskou pěstounskou péčí 

2, Klasickou pěstounskou péčí 

Příbuzenská pěstounská péče spočívá v tom, že dítě je svěřeno do péče někomu 

z dospělých příbuzných. Jedná se o nejstarší náhradní rodinnou péči – pohlíží se na ni jako na 

tu nejpřirozenější, a proto je nejen v České republice tolik podporována. 

V klasické pěstounské péči přijímá do své péče a domácnosti rodina neznámé dítě, o 

které se jeho biologická rodina nemá možnost postarat (MPSV 2013:online). 

 

 

 

 

 



Rozdíly v institucích 

V této podkapitole se budu věnovat porovnání a kritice rozdílů v institucích klasické a 

příbuzenské pěstounské péče. 

V roce 2015 bylo registrováno v pěstounské péči na území České republiky 10467 dětí, 

z toho 7659 bylo v příbuzenské pěstounské péči a 2088 dětí bylo v pěstounské péči u cizích lidí 

(MPSV 2015, cit. dle Pazlarová 2016:129). 

Český zákon posiluje postavení příbuzných dítěte. Pokud se o dítě nemohou starat jeho 

biologičtí rodiče a požádá-li o svěření do péče někdo z příbuzných, má na dítě přednostní právo. 

Tito příbuzenští pěstouni nemusí procházet tzv. procesem zprostředkování pěstounské péče a 

nemusí absolvovat tzv. přípravy před přijetím dítěte, které ukládá stát klasickým pěstounům 

(Pazlarová 2016:130) a na základě kterých stát posuzuje vhodnost kandidátů na to stát se 

pěstounem. Stejně jako Pazlarová se domnívám, že „příbuzenský vztah často ke kvalitní péči 

nestačí“ (ibid). 3 Velkým kladem příbuzenské pěstounské péče je to, že dítě nebývá vytrženo 

ze svého přirozeného prostředí a kolektivu. Dítě již zná rodinnou kulturu a návrat 

k biologickým rodičům nebývá tak drastický jako když dítě přichází od klasických pěstounů 

(Pazlarová 2016:133). Toto tvrzení také dokazuje výzkum Nicole S. Le Prohn (1994:80), která 

říká, že se může stát, že příbuzní pěstounští rodiče se silněji ztotožňují s rolemi, které jim 

pěstounská péče nabízí, jelikož mají k dítěti silný emocionální vztah ještě z doby, kdy o něj 

pečovali jeho biologičtí rodiče. Příbuzenská pěstounská péče také nabízí lepší kontakt dítěte 

s jeho biologickými rodiči.  

Výzkum z Univerzity v Berkeley ukazuje, že příbuzenští pěstouni jsou starší, hůře 

finančně zabezpečení a s horším zdravotním stavem než klasičtí pěstouni.4 Velká část z 

příbuzenských pěstounů jsou samoživitelé. Navzdory těmto rozdílům však výzkumníci nenašli 

velké rozdíly mezi poskytováním péče příbuzenskými pěstouny a pěstouny klasickými 

(Berrick, Barth, Needell 1994:57-58). 

 

                                                           
3 V případech jako je tento: Pěstounka utýrala dvouletou neteř. Soud ji potrestal devíti roky vězení. (Zdroj: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tyrani-neter-soud-rokycany-plzen_1803271034_ako ), se můžeme ptát, 

jestli by se tragédie stala, kdyby příbuzenský pěstoun prošel stejnou přísnou kontrolou, jíž procházejí klasičtí 

pěstouni, kteří žádají o svěření cizího dítěte do péče.  

 
4 K roku 2015 bylo 57% dětí v pěstounské péči v České republice umístěno u svých prarodičů (MPSV 2015, cit. 

dle Pazlarová 2016:129). 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tyrani-neter-soud-rokycany-plzen_1803271034_ako


1.4 – Fiktivní příbuzenství 

             Kritika studia příbuzenství : Příbuzenství jako systém významů 

V polovině 20. století se antropologové začínají obracet od příbuzenství jakožto od 

sociální struktury, která je založena na biologickém či genetickém základu a dívají se na něj 

jako na symboly, znaky dané společnosti. Snaží se vytvořit kulturní definice příbuzenství. 

Nejvýznamnějším aktérem tohoto obratu je David Schneider, jež se ve svém díle A Critique of 

the Study of Kinship (1984) snaží argumentovat, že dosavadní přesvědčení „Blood is thicker 

than water“ (v překladu „krev je hustší než voda“) – tedy, že příbuzenský vztah existuje pouze 

tehdy, jsou-li lidé biologicky propojeni, není korektní. 

Schneider se ve své kritice ptá: Proč je příbuzenství definováno na základě vztahů, které 

vznikají z lidské reprodukce? Tvrdí, že otázka by měla být přeformulována. Antropologie by 

měla pátrat po symbolickém vyjádření sociálních vztahů, jež je typické pro každou společnost. 

(Schneider 1984:165) Příbuzenství je definováno vztahy, které vyplývají z procesů lidské 

sexuální reprodukce. Antropologové považují lidskou sexuální reprodukci za v podstatě 

biologický proces, který je součástí lidské přirozenosti, a to bez ohledu na kulturní aspekty, 

které mohou být k němu přitahovány (Schneider 1984:167). 

Schneider tvrdí, že antropologové se zprvu musí soustředit na analýzu vlastní koncepce 

příbuzenství, která je v naší „moderní“ společnosti založena především na sdílení konkrétní 

biologické substance, protože právě ta je univerzálním spojením ve všech společnostech – toto 

spojení následně připisujeme i dalším společnostem. Schneider čerpá z výzkumů o americkém 

příbuzenství a přechází ke kritice uměle vytvořené antropologické univerzálnosti příbuzenství 

ve všech společnostech světa (Schneider 1968, cit. dle Budilová 2007:3.5). 

Schneider právě kritizuje pojem fiktivního příbuzenství, protože je podle něj 

etnocentrický, antropologové ho vymysleli na základě své vlastní společnosti a nebrali v úvahu, 

že v jiných společnost může být příbuzenství založeno na něčem úplně jiném než biologické 

substanci. Příbuzenství dle Schneidera nabývá spíše socio-kulturní charakteristiky než té 

biologické, jelikož v mnoha kulturách genetické vazby vůbec uznávány být nemusí a na druhou 

stranu sociální příbuzenství nemusí být založena na pokrevním biologickém příbuzenství 

(Schneider 1984:167). 5 Je však třeba poznamenat, že Schneider kritizuje antropologii své doby, 

neb od toho okamžiku se v reakci na jeho kritiku mnohé změnilo. 

                                                           
5 Viz. příklad milk kinship – kapitola 1.1 



Janet Carsten (2000:6) ve své knize tvrdí, že práce Davida Schneidera je zlomová v 

mnoha ohledech právě v tom, že jako první začal popisovat moderní (především americké) 

příbuzenství jako soubor symbolů. Schneider tvrdil, že sexuální rozmnožování je základním 

symbolem příbuzenských vztahů v systému, který byl definován dvěma dominantními řády, 

přírodou (tj. sex) a zákonem (tj. sňatek). To má za následek, že děti jsou v naší společnosti 

spojeny se svými rodiči pokrevními vztahy a také zákonem. 

Ve své knize Janet Carsten také uvádí příklad fiktivního příbuzenství v rámci polygynie. 

V indickém Rajasthanu je tradičním zvykem, že žena, která se přivdá do rodiny, pojme za své 

všechny manželovy děti a je společností považována za jejich právoplatnou matku stejně jako 

biologická matka dětí a jiná další manželka z této rodinné skupiny (Lambert in Carsten 

2000:75). S dětmi tedy nesdílí žádné biologické substance a stejně je považována za jejich 

matku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kapitola – Metodologie výzkumu 

V této části představím cíle a výzkumné otázky celého výzkumu. Dále představím 

zkoumanou cílovou skupinu, můj přístup k ní, stejně jako mé postavení v rámci této skupiny. 

V neposlední řadě zde definuji výzkumnou metodologii celého výzkumu. Také zde zmíním 

možná rizika zvolené metodologie. 

 

Tato práce není ryze antropologická, ale pravdou je, že práce je inspirována sociální 

antropologií a to včetně vybrané metodologie. Zvolila jsem si metodu etnografickou, kterou 

doplňují polo-strukturované rozhovory.  

Nejdříve jsem chtěla používat pouze metodu polo-strukturovaných rozhovorů, ale později 

se mi v průběhu výzkumu naskytla skvělá příležitost, realizovat etnografický výzkum. V rámci 

práce v neziskové organizaci doprovázející pěstouny, mi bylo ředitelem nabídnuto jezdit jako 

dobrovolnice s pěstouny na vzdělávací víkendové pobyty, kde budu v době vzdělávání 

pěstounů hlídat děti a ve volném čase mohu provádět svůj výzkum. Dokonce se mi poštěstilo 

účastnit se večerních supervizí, kde si pěstouni sdělovali své poznatky, rady, problémy apod.  

Pro popis etnografie je pro mne velice inspirativní již myšlenka autora, jež jako první 

(společně s F. Boasem) začal praktikovat antropologickou práci v terénu. Je jím Bronislaw 

Malinowski. Malinowski tvrdil, že: „Pozorovatel by neměl fungovat jako automat, jako 

kombinace fotoaparátu a záznamníku na výroky domorodců. Terénní výzkumník musí při 

pozorování neustále konstruovat, musí ustavovat vztahy mezi izolovanými daty a zkoumat, jak 

do sebe zapadají.“ (Malinowski 1935, cit. dle Stöckelová, Abu Ghosh, Dvořáková 2013:7) 

Touto citací jsem chtěla ukázat svůj postoj k terénnímu výzkumu a proč si myslím, že je vhodný 

pro mou práci. Tento Malinowskiho výrok chápu tak, že v etnografii jsou velice důležité životní 

hodnoty samotného výzkumníka, jeho kreativita, teoretizace, reflexivita a zároveň sebereflexe. 

Důvodem zvolení etnografie je má obava, že by se mi tyto zmíněné hodnoty pomocí polo-

strukturovaných rozhovorů do práce nepodařilo vetknout. 

2.1 –  Výzkumný cíl 

Cílem mého výzkumu je analýza změn sociálních rolí a příbuzenských vztahů mezi 

pěstouny a dětmi v pěstounské péči v České republice, způsobená vlivem společného soužití 

v jedné domácnosti. Mou základní premisou bylo, že děti umístěné do náhradní rodinné péče 



(konkrétně té péče pěstounské) si tvoří příbuzenský systém jinak než děti vychovávané 

v tradičních rodinách (viz. kapitola 1.2). 

Zkoumala jsem, do jakého příbuzenského postavení si staví pěstouna dítě, které se ocitá 

u cizího člověka a zdali a za jakých okolností ho vůbec bere jako součást svojí rodiny. Na druhé 

straně jsem se zabývala tím, jak se mění příbuzenská role člověka, kterého má (nebo mělo by 

mít) dítě zařazeno jinak než jako svého rodiče (tzn. teta, babička, strýc apod.). Tyto dvě instituce 

jsem chtěla porovnat a vysvětlit rozdíly v jejich činnosti z nového úhlu pohledu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 -  Výzkumné otázky  

 1) Existují nějaké změny sociálních rolí a příbuzenských vztahů mezi pěstouny a 

dětmi v pěstounské péči, jež jsou způsobené vlivem společného soužití v jedné 

domácnosti, a jaké? 

Jak takové změny poznáme? Jak je uchopíme? Každá rodina je jiná – tento fenomén se tedy 

může v každé rodině projevovat naprosto odlišně. Mou snahou bylo zmapovat a vytvořit jakýsi 

„soubor“ znaků a projevů, jež dávají najevo, že k nějakým změnám opravdu dochází. 

 3) Jak se liší změny v příbuzenských vztazích a sociálních rolí rámci příbuzenské 

a klasické pěstounské péče? 

V České republice je zastoupení příbuzenských pěstounů opravdu raritou – tvoří totiž skoro 

70% z celkového počtu registrovaných, což je významně vysoké číslo s porovnáním s ostatními 

evropskými státy (Pazlarová 2016:129). Proto jsem se rozhodla příbuzenskou péči do svého 

výzkumu také zařadit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 – Výzkumná metodologie 

 Pro svou práci jsem si vybrala kvalitativní výzkum. Zvolila jsem si ho pro to, že je pro 

zkoumání a zmapování lidského chování, pocitů, názorů vhodnější než kvantitativní přístup. 

Pomocí kvalitativního výzkumu lze lépe získat ucelený obraz o zkoumané skupině a oproti 

kvantitativnímu výzkumu můžeme podrobněji zkoumat problémy, jež se v průběhu výzkumu 

objeví (Strauss, Corbin 1999:10). Sběr dat byl etnografický. 

Ve své etnografii jsem využila metody zúčastněného a nezúčastněného pozorování, jež 

jsem doplnila neformálními polo-strukturovanými rozhovory. Pozorovala jsem chování 

pěstounů ke svým biologickým i přijatým dětem, každodenní rodinné situace a diskuze mezi 

pěstouny na supervizích. 

Stejně jako Ezzy (2002:68) se domnívám, že účastníci výzkumu by měli být zahrnuti do 

všech aspektů výzkumného procesu. Účastníci se totiž podílejí již od počátku výzkumu a je 

důležité zvážit, jak s nimi na konci výzkumu nasbíraná data ověříme. Polo-strukturované 

rozhovory zde tedy používám jako onu ověřovací metodu (doptávám se, nechávám si 

vysvětlovat nejasné situace apod.), jsem přesvědčena, že etnograf může v některých případech 

zkoumané situace mylně pochopit, proto je třeba, aby také pracoval se zkoumanými sociálními 

aktéry a ověřoval si tímto způsobem své závěry.  

 

Moje postavení ve skupině 

Jsem zaměstnankyní neziskové organizace, která organizovala víkendové pobyty pro 

pěstouny, v rámci kterých jsem prováděla svůj výzkum. Moji informátoři mě tedy všichni dobře 

znali z naší předchozí spolupráce. Nikdy jsem se tedy necítila ve skupině osamělá či jako 

cizinec v kolektivu, což se v rámci pozorování může některým výzkumníkům stát. Podařilo se 

mi dosáhnout ideálního stavu dle Vavrocha (2013:68) – etnograf je přijat mezi členy zkoumané 

populace a z informátorů se stanou spíše spolupracovníci.  Zároveň však pro mne bylo velice 

těžké si udržet odstup od svých informátorů. Dost často informátoři chtěli a přemlouvali mě, 

abych jim ukázala své terénní zápisky, což jsem odmítla. Myslím si ale, že kdybychom se 

z dřívějška neznali, nedovolili by si to (vnímám tedy pouze jako odraz blízkosti našich vztahů). 

 

 



Vstup do terénu 

Z důvodu přípravy této práce jsem se snažila přistupovat ke zkoumanému prostředí a 

participantům výzkumu především jako antropoložka a ne jako zaměstnankyně organizace. 

Soustředila jsem se tedy na svůj zkoumaný terén, všímala si detailů a zapisovala si je do deníků. 

Domnívám se, že kdybych nezvolila etnografii, nikdy bych nepronikla do komunity pěstounů 

a mé poznatky by byly povrchní. Zúčastněné pozorování dovoluje výzkumníkovi se dostat 

k takovým informacím, jež by mnohdy zůstaly skryté. 

Jelikož je mou výzkumnou metodologií etnografie, nevstupuji do terénu s žádnými 

předem stanovenými hypotézami, i když je tato situace poměrně obtížná, jelikož informátory 

dopředu znám. Stejně jako Mann (Mann 2011, cit. dle Stöckelová, Abu Ghosh, Dvořáková 

2013:25) jsem si ve svém výzkumu stanovila jen málo pevných bodů, a naopak jsem se plně 

soustředila na to, co nového se vynořovalo. 

Pracuji na základech zakotvené teorie, v rámci které se nezačíná teorií a hypotézami, 

které z ní vycházejí a které bychom následně ověřovali. „Spíše začínáme zkoumanou oblastí a 

necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné.“ (Strauss, Corbin 1999:14) Samotná 

teorie se vytváří až po intepretaci nasbíraných dat (ibid).  

Nasbírala jsem velké množství materiálu, abych popsala zkoumanou společnost a to, jak 

se tato společnost chová v každodenních situacích. Nejdříve bylo nutné pochopit vlastní 

nasbírané materiály a pojmenovat nalezené fenomény, aby se s nimi dalo dále pracovat. Stejně 

jako to říká Strauss a Corbin (1999: 43). Postup mého zpracování dat je následovný:  

1, Konceptualizace dat: Vzhledem k tomu, že shromážděné materiály jsou ve formě 

písemného slova, data jsem nejdřív seskupila do smysluplných skupin (konceptů) dle témat 

pomocí otevřeného kódování. První úroveň kódování jsem provedla především ke snížení dat 

na zvládnutelnou velikost. 

2, Kategorizace konceptů: Zobecnila jsem koncepty do několika kategorií, které jsou 

základními styčnými body mé tvořící se teorie. Tyto kategorie tvoří jednotlivé podkapitoly mé 

práce.  

3, Zobecnění: Zobecnila jsem nálezy na základě existující sociálně-vědní literatury 

(Sangasubana 2011:570). 

Malkki o etnografii říká, že ji charakterizuje „intelektuální otevřenost a principiální 

důraz na porozumění mnohoznačnosti, nikoli potvrzování či vyvracení jednoznačných hypotéz“. 



(Malkki 2011, cit. dle Stöckelová, Abu Ghosh, Dvořáková 2013:7) Cílem mé etnografie není 

ověřit již známé teorie, ale naopak objevit nové fenomény. Domnívám se, že cílem etnografické 

metody je podněcovat výzkumníky ke kreativitě a tvořivosti. 

 

Sběr dat 

Zúčastnila jsem se jako dobrovolnice šesti víkendových výukových pobytů6 v českých 

horách v rámci jedné pěstouny doprovázející neziskové organizace, jež mě zaměstnává již rok 

a půl. Většina zkoumaných pěstounů mě tedy znala z naší předchozí spolupráce. 

V průběhu těchto víkendů jsem v dopoledních hodinách hlídala jak děti v pěstounské 

péči, tak i biologické děti pěstounů v době, kdy se pěstouni vzdělávali a v odpoledních 

hodinách, když jsme šli na výlet či hráli nějaké hry, prováděla svůj výzkum. Pozorovala jsem 

zejména rozdíly v chování pěstounů ke svým dětem a k dětem v pěstounské péči. Dále jsem 

pozorovala, jak děti oslovují pěstouny. 

Každý sobotní večer, když byly děti uloženy ke spánku, se pořádaly supervize, které 

byly vedeny psychoterapeutkou, kde si pěstouni sdělovali své problémy, rady, zážitky aj. 

Těchto supervizí jsem se jako nezúčastněná pozorovatelka účastnila – je však potřeba dodat, že 

před každou supervizí byli pěstouni dotázáni, zdali jim má přítomnost a zaznamenávání nevadí. 

Bylo vždy jasně řečeno, že kdyby se někdo kvůli mé přítomnosti cítil nesvůj, může to říci a já 

odejdu. Nikdy se tak však nestalo a já jsem za to celému kolektivu nesmírně vděčná. Dále se 

stanovilo pravidlo, které platilo pro všechny zúčastněné, které říká, že to, co se řekne na 

supervizi, tam také zůstane. Nikdo tedy nevynáší citlivé informace ven. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Podle § 47a odst. 2 písm. d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí jde o „právo na zprostředkování nebo 

zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti“, toto právo je spojeno s povinností upravenou 

písm. f) téhož ustanovení „zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin 

v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích“. (MPSV 2013:online) 



Způsob zaznamenávání 

V průběhu zúčastněného pozorování jsem si psala dva terénní deníky. První deník byl 

tzv. popisným, popisoval bez emocí prostředí, ve kterém byl výzkum prováděn, sociální aktéry 

a jejich činnosti. Druhým deníkem byl tzv. reflektující, ten obsahoval moje úvahy a pocity, 

které jsem nasbírala v průběhu celého pozorování. 

Polo-strukturované rozhovory jsem zaznamenávala na diktafon na svém mobilním 

telefonu po tom, co jsem dala respondentovi podepsat informovaný souhlas, jež přikládám níže, 

a který respondenta informoval o tom, k čemu bude daný rozhovor použit.  

Polo-strukturované rozhovory jsem dělala s těmito informátory: paní Lenkou, Martou, 

Miladou, Erikou, Evou a manžely Novákovými. S každým informátorem/informátory jsem se 

na rozhovoru domluvila dopředu – rozhovor se vždy odehrával ke konci víkendového pobytu 

ve společenské místnosti v době oběda, kdy tam zpravidla nikdo jiný nebyl. Trval vždy cca 40 

minut.  

 

 

2.4 - Vymezení participantů výzkumu 

 

Účastníky výzkumu byli o pěstouni, kteří mají dítě v péči minimálně pět let. Důvodem 

tohoto časového rozpětí byl předpoklad vytvoření nějakého systému vztahů. Dále se jednalo o 

celé rodiny – rodičovský pár, jež má alespoň jedno s nimi žijící vlastní dítě a jedno dítě 

v pěstounské péči (popřípadě více). V celkovém počtu se mými informátory stalo šest osob, 

tzn. tři z rodin provozující klasickou pěstounskou péči a tři z rodin provozující příbuzenskou 

pěstounskou péči. 

Každého víkendového pobytu se zúčastnilo celkem osm rodin. To znamená, že jsem 

měla možnost dělat výzkum s čtyřiceti osmi rodinami, z toho však jedenáct bylo rodin 

neúplných (zpravidla pouze pěstounka a dítě v péči) a dalších devatenáct z nich mělo dítě 

v pěstounské péči kratší dobu než dobu mnou stanovenou. V celkovém počtu jsem tedy  mohla 

provádět výzkum s osmnácti rodinami. Těchto osmnáct rodin jsem nezúčastněně pozorovala, ale 

nakonec jsem vybrala k rozhovoru pouze šest rodin (čistě z časového hlediska).  

 



Stručné představení informátorů 

Informátorka č.1 

Paní Marta: Mladá žena, která má s manželem sedm let v příbuzenské pěstounské péči devítiletá 

dvojčata (svou neteř a svého synovce) Emu a Roberta. Děti má v péči z důvodu úmrtí jejich 

biologické matky. Žádné vlastní děti nemá. 

 

 

Informátorka č.2 

Paní Lenka: Seniorka, která má s manželem šest let v příbuzenské pěstounské péči osmiletého 

vnuka Marka. Vnuka má v péči z důvodu výkonu trestu jeho biologické matky. 

 

Informátorka č.3 

Paní Milada: Seniorka, která má s manželem sedm let v pěstounské péči svá dvě vnoučata - 

třináctiletou Marcelu a desetiletého Ondřeje. Děti má v péči z důvodu psychického onemocnění 

jejich biologické matky. 

 

Informátorka č.4 

Paní Eva: Padesátiletá žena, která má s manželem v klasické pěstounské péči osm let 

patnáctiletého Dana. Má dvě vlastní děti. 

 

Informátoři č.5  

Manželé Novákovi (Magda a David): Manželský pár, který má v klasické pěstounské péči 

jedenáct let dvanáctiletou Dorotku. Mají tři vlastní děti.  

 

Informátorka č.6 

Paní Erika: Čtyřicetiletá žena, která má s manželem pět let v klasické pěstounské péči osmiletou 

Moniku. Mají jedno vlastní dítě. 



2.5 - Etika výzkumníka 

V této kapitole chci zdůraznit důležitost ochrany zkoumaných sociálních aktérů. V první 

řadě by měli antropologové chránit zájmy svých informátorů i v případě, že informátor sám 

potencionální nebezpečí není schopen rozeznat. Zodpovědností antropologa je nezranit své 

informátory fyzicky, psychicky a jinak (Hrešanová 2004:45-46). V mém výzkumu se pracovalo 

s citlivými tématy zasahujícími do soukromí respondentů, proto bylo nutné dodržovat etický 

kodex výzkumníka (Etické směrnice České asociace pro sociální antropologii 2016:online). 

Bylo třeba předem upozornit respondenta na anonymizaci a mlčenlivost, ke které jsme se 

zavázali slovně a informovaným souhlasem. Každému danému respondentovi jsem dala 

k podepsání onen informovaný souhlas, jež přikládám níže k nahlédnutí a kontrole, jednu kopii 

si respondent nechal pro sebe, druhou vrátil zpět mně.  

 K záznamu rozhovorů jsem používala po získání informovaného souhlasu informátora 

či informátorky pouze diktafon na mobilním telefonu a také jsem si psala terénní poznámky a 

deníky k zaznamenání výrazných zážitků a neverbálních signálů. Přislíbila jsem všem aktérům, 

které jsem zkoumala, že všechny deníky a nahrávky po ukončení výzkumu zničím. 

   

 Reflexivita 

 Sebereflexe, tedy vědomí vlastní role, je pro etnografického výzkumníka zásadní 

(Stöckelová, Abu Ghosh, Dvořáková 2013:19). Reflexivita by měla být přítomna v každé fázi 

výzkumu, jelikož identita a postavení výzkumníka se neustále mění. Během práce v terénu se 

identita výzkumníka transformuje a aktualizuje, vytváří se zde nové situace, tedy i etická 

dilemata, do kterých etnograf vstupuje. Jednou je aktér subjektem výzkumu, jindy jeho 

objektem (Mann 2011, cit. dle Stöckelová, Abu Ghosh, Dvořáková 2013:25). 

 „Reflexivita nemůže být nikdy ukončena a výzkumník a jeho pozice se nemohou stát plně 

transparentní.“ (Stöckelová, Abu Ghosh, Dvořáková 2013:21) 

Každý výzkum, ve kterém výzkumník zkoumá společnost, jejíž není součástí, je 

etnocentrický – hodnotí zde jedince z jiné skupiny na základě kulturních standardů z vlastní 

skupiny. Domnívám se tedy, že každý kvalitativní výzkum je založen na osobních hodnotách a 

sociálním chápání svého výzkumníka, proto rozhodně netvrdím, že mé závěry jsou 

aplikovatelné na společnost. George Bond (1990) tvrdí, že „terénní poznámky představují 

materiálně fixované záznamy o minulých událostech, které jsou vlastně určené jen pro jednoho 



čtenáře a to samotného výzkumníka“ (Bond 1990, cit. dle Stöckelová, Abu Ghosh, Dvořáková 

2013:17). Je třeba dodat, že do svých etnografických deníků jsem zapisovala zážitky, které jsem 

já pokládala za důležité – toto tvrzení tedy říká, že každý jiný výzkumník by mohl považovat 

za důležité jiné události. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Kapitola: Analytická část 

 

A:„Promiň, budu už muset jít. Jdu s mámou koupit mikinu.“ 

K:„S mámou, jo? Jak to?“ 

A:„No, normálně – přijede a půjdeme jí koupit.“ 

K:„Já myslela, že je v léčebně. Jí pustili?“  

A:„Ne, já myslela jako s babičkou, že jí půjdu koupit.“ 

K:„Aha…“  

  (Anežka, 16 let – její babička ji má v pěstounské péči 13 let)  

 

 Právě tento rozhovor mě inspiroval k výzkumu proměn příbuzenských vztahů 

v pěstounské péči. Anežka je úplně normální šestnáctiletá holka, kterou jsem celý minulý školní 

rok doučovala češtinu a matematiku. Věděla jsem, že je v pěstounské péči u babičky a že její 

maminka je osobou závislou na drogách, ale nikdy jsme se o její rodinné situaci vlastně 

nebavily. Až po tom, co odešla ze smíchovské knihovny za babičkou (nebo maminkou?) koupit 

mikinu, jsem o tom začala hlouběji přemýšlet. Koho považuje Anežka na svou maminku? Je to 

žena, která je její biologickou matkou a viděla jí za poslední tři roky dvakrát nebo babička, 

která zastává obě role?  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1– Seznámení s výzkumným prostředím 

Zapsala jsem si do terénního výzkumu 17.3.2018: „Sedím na zápraží naší výcvikový chaty 

v horách a čekám, až přijedou první pěstounské rodiny. Tohle je můj poslední, šestý víkend a 

mně došlo, že jsem si nikdy nezaznamenala, jak vypadalo moje výzkumné prostředí. Je to 

obyčejná horská chata, která pro mě už navždycky zůstane neobyčejnou. Pokaždé když sem 

najede nový turnus (8 rodin) je to neskutečný tanec. Všude jsou dětské hračky, nepořádek, 

dětské bačkory a nikdy (NIKDY!) tu není ticho, přesto mi to tu bude strašně chybět.“ 

 Chata, v níž jsem prováděla svůj etnografický výzkum, leží ve vesnici v českých horách. 

Je to velký dům o patnácti ložnicích, velké kuchyni, jídelně a společenské místnosti. Kromě mě 

zde pracovaly další čtyři ženy, moje kolegyně z práce – jedna psychoterapeutka, dvě školitelky 

a paní kuchařka. Rodiny většinou zabraly deset ložnic, na nás tedy zbylo pět, proto jsem mohla 

mít vlastní pokoj, který mi dovoloval se do noci věnovat zápisům do terénního deníku 

z každého předešlého dne. 

 Jelikož tato nezisková organizace pořádá velké množství akcí (nejedná se pouze o 

víkendové výcviky, ale také například: dětský den, vánoční i velikonoční besídky, oslavu 

čarodějnic, tábory pro pěstounské děti, výlety po Praze atp.), rodiny se většinou moc dobře znají 

a tvoří celistvou komunitu. Toto prostředí bylo velice příjemné pro terénní výzkum díky 

přátelské atmosféře. 

 Jak jsem již zmiňovala výše, měly jsme tu celkem 48 českých rodinných skupin. Téměř 

se všemi rodinami jsem se znala z dřívějška, jelikož v organizaci pracuji jako administrativní 

pracovnice. Kromě zúčastněného pozorování jsem provedla tedy šest polo-strukturovaných 

rozhovorů s šesti jednotlivými pěstouny a jedním manželským párem pěstounů. Jsou to tito:  

 

1, Příbuzenská pěstounská péče: paní Marta, paní Lenka a paní Milada 

2, Klasická pěstounská péče: paní Eva, manželé Novákovi, paní Erika7 

 

 Abych celou interpretaci více rozvedla, vytvořila jsme pomocí konceptualizace a 

následné kategorizace dat podkapitoly, které ji více přibližují. 

                                                           
7 Všechna použitá jména a příjmení participantů výzkumu jsou pseudonymy.  



3.2– Společné soužití 

V této kapitole se zaměřím na kategorii společného soužití a jeho důsledků, které se jako 

téma v terénních zápiscích objevovalo velmi často. Kategorii společného soužití rozdělím ještě 

na dva dílčí koncepty, a to: adaptace dítěte do rodiny a oslovování.  

3.2.1 – Adaptace dítěte do rodiny 

Každá rodina se vyznačuje a liší od jiných rodin především svými vlastními návyky 

v domácnosti. Ty chápu jako stěžejní právě pro dítě, které si musí zvykat na nový domov a 

život v nové rodině – musí se naučit orientovat se v rodině, na nové/ho sourozence, na denní 

režim, nová pravidla atp.  

Adaptace nového dítěte do rodiny bývá mnohdy velice náročná. „Pro vývoj 

rodičovských postojů a vztahu k  dítěti je důležité, jakou pro ně má hodnotu, co jim přináší 

pozitivního a v  čem je naopak omezuje,“ říká Bubleová (2014:91).  

Dítě přichází z úplně jiného prostředí, než do kterého přichází. Děti jsou mnohdy 

zanedbávány, proto mají velký problém se základními návyky. Je důležité, aby pěstoun 

přistupoval k dítěti s porozuměním a motivován mu vše ukázat. 

Paní Eva (v klasické pěstounské péči mají s manželem patnáctiletého Dana) řekla:  

„Dan se k nám vůbec nehodil. My jsme všichni takoví sečtělí, chodíme často do muzeí, jezdíme 

na výlety. (…) To on nikdy nezažil, že jo. Většinu času dřív trávil zavřenej doma u televize. 

Proto to pro něj bylo fakt těžký, jako sžít se s náma – v dubnu mu bude patnáct, už je s náma 

osm let. Občas mi cizí lidi řeknou, jak to že je mi kluk tak podobnej, že i gesta má stejný. Naučili 

jsme ho úplně jinýmu stylu života. A teď už je to prostě náš kluk.“ 

„Byl takovej ze začátku dost uzavřenej, ani se na nás nedíval, pořád odvracel hlavu stranou a 

dělal, že nás neslyší. Já to věděla ale hned, to bude moje dítě. To prostě poznáš… Dám mu 

všechno na světě, říkala jsem si, budu ta máma, kterou nikdy neměl. A to se jako teď opravdu 

snažím dodržovat. Mezi dětmi rozdíly nedělám (pozn. svými biologickými a přijatým 

chlapcem).“ 

Dan s pěstouny i svými pěstounskými sourozenci přijel a byl tam jedním z nejstarších 

dětí vůbec. Je pravda, že byl hodně zamlklý, ale velice dobře s rodinou fungoval. Musím také 

dodat, že byl poměrně drzý na svou pěstounku stejně jako by byl patnáctiletý chlapec drzý na 

svou vlastní matku.  



Zapsala jsem si do terénního deníku 21.1.2018: Vařili jsme společnou večeři, kotlety na smetaně 

zapečené s bramborem. Pěstounky čistily maso, paní kuchařka a já jsme loupaly brambory. 

Když v tom přes kuchyň přeběhli dva patnáctiletí kluci (Dan a biologický syn paní Evy). Paní 

Eva za nimi otočila a řekla: „Nechtěli byste nám místo toho běhání třeba pomoct s loupáním 

brambor?“ a Dan odvětil: „To teda nechtěli“ a běželi dál. 

 Troufám si tvrdit, že to, že se Dan chová ve své pubertě drze, je perfektní příklad toho, 

že se v rodině cítí bezpečně. Že dává volný průchod veškerým svým emocím a nemusí se za ně 

stydět nebo se v této rodině bát, že by ho členové kvůli tomu opustili.  

  

Dalším příkladem adaptace přijatého dítěte do rodiny je popis procesu začlenění 

Dorotky u Novákových. Pěstouni si vzali do péče holčičku v devíti měsících, která byla i přes 

veškerou snahu zdravotnického personálu psychicky zanedbaná – neměla jednu hlavní pečující 

osobu, která by reagovala na podněty, které holčička vysílala, holčička tedy rezignovala. Pro 

pěstouny bylo velice obtížné holčičku zpátky ubezpečit, že má zázemí, kde může opět 

projevovat své potřeby.  

Manželé Novákovi řekli: 

KŠ: „Řeknete mi prosím, jak jste se k Dorotce dostali a jaký to ze začátku bylo?“ 

Magda: „My jsme si Dorotku vzali, když jí bylo devět měsíců. Do té doby byla v kojeneckým 

ústavu. A já jako po týhle zkušenosti kojeňáky fakt nesnáším, to ti říkám narovinu. Mám sama 

tři děti, ale to Dorotka jako miminko byla jiná. Nechytala se prstu, moc neplakala, byla hodně 

spavá… prostě rezignovala na všechno jako. Já si dítě do pěstounský péče chtěla vzít, protože 

mě baví se o děti starat a říkala jsem si, že to může být hezká zkušenost i pro naše děti, pomoci 

dítěti v nouzi. Ale tohle mě totálně odrovnalo. Dorotka se na mě ani nedívala, když jsem na ní 

mluvila, jo. Takže první noci jsem místo ní probrečela já a manžel byl fakt jako taky v háji. Fakt 

jsme nevěděli, co máme dělat. Ale pak jsme si řekli, že tohle fakt ne, že tomu dítěti máme, co 

dát a že pro něj uděláme prostě, co bude v našich silách, jo. Neustále jsme ji mazlili, mluvili na 

ní, dlouhý hodiny jsem s ní ležela v posteli, hladila jí po zádíčkách a povídala jí. K podobnýmu 

přístupu jsme vedli s manželem i naše děti. A srovnala se, teď je to zdravá a krásná holčička.“ 

 Bubleová (2014:82) říká, že většina pěstounů přiznává, že si před přijetím prvního dítěte 

do pěstounské péče ani neuměli představit, jaké problémy budou muset s dětmi řešit. To je 

přesný případ i této rodiny.  



 Eva i Novákovi nám ve vybraných úryvcích ukazují, jakými změnami dítě prošlo a 

s ním i celá pěstounská rodina při procesu adaptace. Eva uvádí, že přijatý Dan byl před tím, než 

přišel do jejich rodiny, velice uzavřený a žil jiným stylem života. Adaptoval se a rodina ho 

přijala za svého. Stejný příklad uvádějí i Novákovi, kteří si vzali do péče dítě, které bylo citově 

deprivované a zprvu je odmítalo. Navíc uvádějí, že motivovali i své vlastní děti, aby se o 

holčičku staraly.  

 Na základě těchto poznatků jsem přesvědčena, že dítě projeví své veškeré emoce až 

v takovém prostředí, kde se cítí být v bezpečí a bezpodmínečně přijato – tedy v rodině.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2 - Oslovování 

 Dalším konceptem, který indikuje sžívání dítěte s rodinou a především tvorbu 

příbuzenských vazeb je oslovování. Dle Pazlarové totiž oslovování pěstounů „mami, tati“ 

přichází u dětí, které rodiče potřebují. Tedy děti v útlém věku či děti starší, které ale nikdy 

nenavázaly vztah s žádným rodičem (Pazlarová 2016:69). 

Michal Mahat-Shamir (2016), který zkoumal příbuzenské vztahy teenagerů 

v pěstounské péči v Izraeli, říká, že rodina je systém, jehož členové používají stejný "rodinný 

jazyk" ("family language"). Když někdo oslovuje druhého "matko" či "otče", je v roli člena 

rodiny a většinou je i členem biologické rodiny. Toto přesvědčení založené na společenském 

očekávání, že má osoba jen jednu rodinu, je zřetelně patrné v příbězích účastníků výzkumu, 

přestože strávili roky v pěstounské péči. Rodina je konstruována biologicky, ale také omezena 

jazykem. Potřeba účastníků představovat svůj názor na rodinu prostřednictvím jazyka ve 

vzájemném působení se společností a zástupci společnosti vyžaduje, aby vyloučili svůj názor 

na jeden rodinný systém ve svém životě - ať už je to jejich biologický nebo pěstounský (Mahat-

Shamir 2016:12). 

Salazar (1999) tvrdí, že lidé, kteří vyrostli v pěstounské péči, učí své děti, aby bývalým 

pěstounům svých rodičů říkali „babi“ či „dědo“ (Salazar 1999:160).  

Tyto tři ukázky dokazují, že oslovování je pro děti v pěstounské péči velice důležité. 

Nárokují si tímto způsobem své pěstouny, kteří jim nahrazují rodiče, které tyto děti (ostatně 

jako všechny děti) potřebují. Jedním z důkazů je i tato ukázka, kterou mi představila 

informátorka Marta. 

 

Paní Marta říká: 

KŠ: „Povíš mi, jak to s vámi bylo úplně od začátku, prosím?“ 

M: „No, já jsem měla starší sestru, Denisu. Která se vlastně zabila za volantem před sedmi lety. 

A jelikož otec dětí o ně nikdy neměl zájem a naši rodiče se o ně starat nemůžou, protože máma 

se stará o tátu, co je na invalidním vozíku, tak jsem stála tenkrát před velkým rozhodnutím, buď 

je dám do péče někomu cizímu, nebo si je vezmu do péče sama. Tak jsem si je samozřejmě vzala, 

protože jsou to naše děti, že jo.“  

KŠ: „To muselo být docela těžký, ne?“ 



M: „Jasný, tenkrát jsem narychlo dokončovala vějšku, neměla jsem nic a stala se ze mě ze dne 

na den máma ulítaných dvojčat na plnej úvazek. Ale nelituju rozhodně.“ 

KŠ: „Brala jsi to okamžitě tak, že jsi jejich máma?“ 

M: „No, jako to ne, ale byla jsem do toho fakt hned vhozena, takže třeba po měsíci jsem je 

začala brát jako svoje děti, jako součást svého života, který už se nikdy nezbavím (smích).“ 

KŠ: „Všimla jsem si, že tě oslovují „mamko“. Jak se to stalo?“ 

M: „Oni byli zvyklí mi říkat „teto Mato“ a ségře samozřejmě „mami“. Po tom (pozn. po smrti 

sestry) mi to zůstalo. Až když jsem je ve čtyřech letech dala do školky a učitelky se jich ptaly, 

v kolik si pro ně maminka přijde a ostatní děti pokřikovaly na svoje mámy, tak mi tak najednou 

začaly říkat samy od sebe a já se koneckonců nebránila.“ 

KŠ: „Takže už se necítíš jako teta, ale jako máma?“ 

M: „Tak na papíře jsem furt teta, viď. Ale tady (ukazuje si na srdce) jsem máma a už asi vždycky 

budu.“  

 Tuto ukázku bych chtěla spojit s fenoménem fiktivního příbuzenství, které jsem 

představila výše v teoretické kapitole 1.4. Paní Marta není biologickou matkou dvojčat. 

K dvojčatům však samozřejmě měla již před tím, než jí byla přidělena do péče citový vztah. 

Podobný příklad uvádí Carsten s indickými ženami, které pojmou za vlastní děti, které již 

v rodině byly (Lambert in Carsten 2000:75). Dále si troufám tvrdit, že paní Martě ten přechod 

od pozice tety k pozici matky usnadnilo i to, že příjmení má s dětmi stejné, nemusí tedy nikde 

vysvětlovat, že děti nejsou její biologické a rovnou říká, že jsou její. Oba dominantní řády, které 

Carsten i Schneider představují, jsou jí nakloněny (Carsten 2000:6). 

  

 

 

 

 

 

 



3.3 – Vztahy v rodině 

Musíme míti na paměti, že děti, které se dostanou do pěstounské péče, jsou mnohdy 

zanedbávané. Prošly již několika zařízeními a pěstounská péče je pro ně z mého pohledu tím 

nejlepším možným místem, kde si vytvoří domov, zázemí, rodinu.  

Tato kategorie je rozčleněna do dvou konceptů: vztah s pěstounem a vztah 

s pěstounskými sourozenci. Oba typy vztahů jsou velice důležité, ale každý z nich se tvoří jinak, 

proto jsem si vytvořila dva koncepty. V této kapitole jsou tedy zahrnuty všechny prvky, které 

nějakým způsobem zdůrazňují a ukazují proměnu vztahů, jak v rámci vztahů sourozenců, tak v 

rámci vztahů dětí a pěstounů. 

 

3.3.1 - Vztah s pěstounem 

V rámci výzkumu příbuzenských vztahů u teenagerů v pěstounské péči v Izraeli jedna 

informátorka výzkumníkovi řekla:  

"Občas si musím připomínat: ona (pěstounka) není tvoje matka, není to vlastně tvoje 

matka, musíš si vzpomenout na to... Měj na paměti, že máš matku.“ (Mahat-Shamir 2016:10) 

 

Tato ukázka dokazuje, že děti v pěstounské péči podvědomě tíhnou k pěstounům. Snaží 

se nahradit vztah rodič-dítě vztahem pěstoun-dítě. 

Paní Erika řekla: „…když s ní o tom mluvím, tak o svojí biologický mamince mluví jako 

o nějaký vzdálený tetě nebo sestřenici. Kdo by se taky divil, když se dva a půl roku neviděly, že 

jo, ale má jí ráda. Nás bere jako nejbližší rodinu… já se starám, já pomáhám s úkolama, občas 

jsem přísná, ale já jsem u ní ta máma... U nás už to překlenulo ten pečovatelský vztah.“ 

V tomto příkladu vidím, že dítě si na svou matku matně pamatuje, ale jelikož s ní není 

v úzkém kontaktu, upne se na jedinou pečující osobu, kterou má, tedy pěstounku. Příbuzenský 

vztah se mění – z biologické matky se stává „vzdálená sestřenice“ a z pěstounky „máma“. 

 

Podobně jako Erika reagovali i manželé Novákovi:  

KŠ: „Jaký děláte nebo jste dělali rozdíly mezi Dorotkou a vašimi ostatními dětmi?“ 



David: „No samozřejmě, když si někoho takhle vypipláš, jak říkala Magda, tak tě ani 

nenapadne, že by to nebylo tvoje dítě (smích).“ 

KŠ: „Takže jste jí od začátku brali jako svou vlastní?“ 

David: „Jasně, že jsme se nejdřív báli, že se vrátí k svým biologickým rodičům, ale s tím se 

prostě počítat musí. Teď už se nebojíme, protože se nám její rodiče už skoro šest let vůbec 

neozvali, jo, ale já si myslím, že tuhle práci musíš dělat s otevřeným srdcem a musíš udělat 

lidský bytosti místo nejen u sebe doma, ale i ve svým srdci…“ 

Magda: „To jsi řekl moc hezky. Ty jo, já jí brala jako vlastní už asi poprvé, co jsem jí viděla. 

Mně srdce tak jako poskočilo. Máme jí rádi stejně jako Olinka, Martinku a Klárku (pozn. jejich 

biologické děti).“ 

KŠ: „Bere i ona vás jako své rodiče, i když teď už ví, že jste „jen“ pěstouni?“ 

Magda: „Hele, každej potřebuje mámu. Jako fakt každej a to mi nikdy nikdo nevymluví. A je 

jedno, kdo to je, jestli to je opravdová máma nebo pěstounka. To je tomu dítěti fakt jedno. Proto 

tak nesnáším ty kojeňáky, jo. Potřebuješ kor v tak útlým dětství někoho, kdo tě utěší, pohladí, 

promluví na tebe, utře ti nudli u nosu a tak. Já si myslím, že u nás je to i tím, že Dorotka jiný 

rodiče nezažila, takže nás prostě bere jako vlastní a jiný nemá.“ 

Manželé Novákovi tvrdí, že každé dítě potřebuje rodiče – nezáleží na tom, jestli jde o 

biologického rodiče nebo pěstouna. Podobné stanovisko zastává i paní Erika. Ta tvrdí, že 

v případě jejich rodiny vztah s přijatým dítětem už také „překlenul jen pečovatelský vztah“. 

Paní Erika je klasická pěstounka, není to Moniččina příbuzná. To stejné platí u manželů 

Novákových. V následujících dvou ukázkách se věnuji proměnám vztahů u příbuzenských 

pěstounů (Lenka a Milada).  

 

Paní Lenka říká: 

KŠ: „Řeknete mi, prosím, jak se stalo, že Mareček skončil v péči u vás?“ 

L: „Vlastně, tatínek je neznámý a dceru mi před těmi šesti lety zavřeli a ještě tam má tři roky 

být.“ 

KŠ: „Takže je ve výkonu trestu?“ 

L: „Ano, kradla kvůli drogám a já nevím co ještě. Ani o kluka se moc nestarala.“ 



KŠ: „Dlouho jste se rozhodovala, jestli si Marečka vezmete k sobě nebo jste měla jasno hned?“ 

L: „Já ho stejně skoro pořád hlídala a to bych se musela stydět, abych pak někde řekla, že jsem 

svoje jediný vnouče nechala u cizích lidí nebo někde v ústavu. To ne, energie mám na něj ještě 

dost, ale můžu ti říct, že občas večer padám na hubu.“ 

KŠ: „Já vím, že to musí být těžký. Má k vám Mareček pořád takový ten vztah jako k babičce?“ 

L: „Jako „babi“ mi říká, to jo. Ale ten vztah je určitě daleko intenzivnější. Za Terkou (pozn. 

Marečkovou matkou) chodíme jednou za dva týdny, ale k ní je trošku odměřený, což je jasný, 

když ho nevychovává. Na mě už začíná bejt drzej, ale taky mi říká různý tajemství a je s ním 

doma sranda.“ 

KŠ: „Chápu to správně, že tedy i když Marek ví, kdo je jeho biologická máma, vás bere jako tu 

pravou mámu, i když vám tak neříká?“ 

L: „Ano, tak to bude. Jako formálně ví, že jsem babička určitě, že jsem ho neporodila, ale 

nejbližším člověkem jsem asi opravdu já. Mám ho ráda, ale je mi to líto na jednu stranu, že se 

moje dcera o tuhle nekonečnou dětskou lásku připravila a vlastně mi jí takhle nedobrovolně 

přenechala. Ty krásný roky už se nikdy nevrátí.“ 

KŠ: „A berete ho pořád jako svého vnuka nebo jako syna?“ 

L: „No, to nevím, upřímně řečeno. Je to takový pomíchaný. Vlastně je asi třeba říct, že jsem 

přislíbila dceři, že se o něj postarám, a tak jednám podle svého nejlepšího uvážení a 

vychovávám ho občas možná moc přísně. Přísněji, než jak jsem vychovávala ji, svoje vlastní 

odnošený dítě. Takže ta šílená zodpovědnost je asi něco, co mi neustále připomíná, že je to 

pořád můj vnuk.“  

 

S paní Lenkou se shoduje další informátorka paní Milada:.  

 M: „Vlastně moje dcera je psychicky nemocná a děti jí už třikrát odebrali. Prostě nikdy nebyla 

schopná se o ně pořádně postarat. Tak jsme se před sedmi lety dohodly, že si je vezmu do péče 

já a ona nás každý pátek odpoledne navštěvuje. Jak jsou děti starší, tak je s ní i pouštím třeba 

samotný do zoo nebo do kina.“ 

KŠ: „Děti u sebe už máte docela dlouho. Myslíte si, že se tam nějak změnil ten příbuzenský 

vztah? Že už vás děti nevnímají jen jako babičku, ale spíš jako maminku?“ 



M: „Samozřejmě, kdykoliv mají nějaký problém, tak jdou za mnou, ale tím jak nás dcera 

navštěvuje a jak jsem je celý život vedla k tomu, že ona je jejich máma – ne já, že já jen 

zastupuju, tak si myslím, že mají celkem jasno.“ 

  

Na základě těchto dvou rozhovorů s příbuzenskými pěstounkami Miladou a Lenkou se 

potvrzuje tvrzení Pazlarové (2016:133), které uvádím v kapitole 1.3. A to, že kladem 

příbuzenské pěstounské péče je to, že dítě nebývá vytrženo ze svého přirozeného prostředí a 

kolektivu. Dítě v příbuzenské pěstounské péči se vídá se svými biologickými rodiči častěji než 

dítě v péči klasické. (Pazlarová 2016:133) Já si toto tvrzení ověřila dvěma případy ze dvou.  

Naopak z rozhovoru s klasickou pěstounkou Erikou a Novákovými se vynořuje fakt, že 

děti, které nikdy nepoznaly své biologické rodiče nebo jimi byly zanedbávány, si spíše vytvoří 

příbuzenské vazby ke své pěstounské rodině, než děti, které si na své biologické rodiče 

pamatují, nebo ty, které jsou s biologickými rodiči v kontaktu. Ke změnám příbuzenských 

vztahů dochází tedy především u dětí, které nejsou v kontaktu se svou biologickou rodinou – 

především tedy v pěstounské péči klasické.  

 Nové příbuzenské vazby se nevytváří jen u přijatých dětí, ale také u samotných 

pěstounů. Jako argument pro toto tvrzení používám tuto citaci z terénního deníku. 

Zapsala jsem si do terénního deníku 17.3.2018: V rámci supervize jedna pěstounka řeší 

s ostatními zásadní problém. Dívka (14 let), kterou mají s manželem v pěstounské péči už devět 

let, se má vrátit ke své biologické matce, která právě ukončila výkon trestu. Ani ona sama se ke 

své matce nechce vrátit a prohlašuje, že jejími jedinými rodiči jsou právě pěstouni. Pěstouni se 

jí nesnaží nijak přesvědčovat, ale mají dilema – také dívku berou za vlastní. „Milujeme jí, jako 

by byla naše, bez ní to bude doma hrozně prázdný. Nechceme, aby od nás odešla, ale zároveň 

víme, že nesmíme bránit biologické matce v návratu k dítěti.“ 

 Ráda bych dodala, že na základě toho, s čím se pěstounka svěřila ostatním, vznikla 

poměrně bouřlivá diskuze o tom, zdali dělá pěstounka svou práci správně. Zazněly argumenty 

jako například: „Je to naše práce, musíte přeci počítat s tím, že dítě není vaše, že jednoho dne 

odejde.“ – Já se však domnívám na základě poznatků z tohoto etnografického výzkumu, že po 

devíti letech soužití v jedné domácnosti si utvoří citové pouto k pěstounovi nejen dítě - jak 

citace výše ukazuje, citové pouto k dítěti si samozřejmě vytváří i pěstoun. 



 Toto citové pouto také dokazuje citace z úryvku z rozhovoru s Novákovými, kteří říkají, 

že se dříve také velice báli, že o Dorotku přijdou. 

3.3.2 - Vztah s pěstounskými sourozenci 

Na základě čtyř příkladů, které jsem nasbírala v průběhu svého výzkumu, je jasné, že 

pěstounům velice záleží na tom, aby měly děti kvalitní sourozenecké vztahy a dobré domácí 

zázemí. Troufám si tvrdit, že to, že se děti perou, hádají se a berou si navzájem věci, neznačí 

to, že se tato snaha nevyplácí. Naopak se k sobě chovají jako normální sourozenci. 

To, že se pěstouni chovají stejně ke svým biologickým dětem jako k dětem, které mají 

v pěstounské péči, považuji za další důkaz toho, že se příbuzenský vztah promění. I pěstoun 

přijímá dítě jako součást své rodiny. 

Dovolte mi zde představit zmíněné ukázky:  

1, Zapsala jsem si do terénního deníku 17.3.2018: Vidím dvě peroucí se holčičky (cca 6 

a 9 let), obě jsou stejně oblečené, mají na tričkách Elzu z Frozen a upletené copánky. Jedna je 

o poznání větší, druhá o dost menší. Na první pohled nejsou biologickými sestrami. Ta první je 

zrzavá a má modré oči. Druhá je nepochybně romského původu, má černé vlasy a tmavší kůži. 

Perou se takhle asi minutu, tahají se za vlasy a očividně se přou o švihadlo, přes které skákala 

ta starší. Když v tom k nim přiběhne zavalitý muž, vezme je za ruce a roztrhne je od sebe. Začne 

mluvit: „Tak kdo si začal, co?“. Starší dívka odpoví: „Markéta mi bere švihadlo, které jsem si 

vzala jako první já!“. Mladší na to: „Ale já si chtěla taky hrát!“ – Muž se zamyslí, podívá se 

na tu starší a řekne: „Jsi její starší sestra, ty jí musíš naučit dělit se, ty jsi pro ní vzor“. Poté se 

podívá na tu druhou mladší a povídá: „Musíš se vždycky zeptat, když si od někoho chceš něco 

půjčit. Navíc svoje švihadlo sis nechala v batůžku.“ 

Z toho příkladu plyne, že pěstoun přijal holčičku v pěstounské péči jako svou vlastní. 

K oběma dětem totiž přistupuje stejně – je spravedlivý v rámci hádky holčiček (nenadržuje své 

biologické dceři) a stejně tak spravedlivě holčičkám kupuje stejné věci (holčičky mají stejná 

trička, obě jsou pečlivě učesané a každá má své vlastní švihadlo).  

Podobný přístup nalézám u výzkumu pěstounské péče v africké Zambii. Autoři zde 

tvrdí, že pokud děti v pěstounské péči pocházejí ze společensko-kulturně podobného rodinného 

prostředí, neexistuje žádný rozdíl v přístupu mezi dětmi v pěstounské péči a biologickými dětmi 

pěstounů (Pillai, Sharma 2013:363). 

Podobný případ je ten, který jsem objevila u pěstounky Adély: 



2, Zapsala jsem si do terénního deníku 9.12.2017: Jdeme na vycházku s pěstounkami a dětmi 

do lesa, všude je hodně sněhu. Pěstounka Adéla, která má v péči svého osmiletého synovce a 

sama má šestiletého biologického syna, vezme svého syna za ruku a automaticky napřahuje 

druhou ruku za sebe a zatřepe prsty na znamení, ať se jí synovec také chytí. Ten neváhá a 

okamžitě se jí za ruku chytí. Když přijdeme zpátky do chalupy, začne jim sundávat mokré boty 

a u toho říká: „Vy jste moji kluci šikovní, že jo!“ 

 I tato citace ilustruje moje tvrzení, že pěstouni si vytvářejí příbuzenský vztah k přijatým 

dětem. To, že se pěstounka chová k přijatému chlapci se stejnou náklonností jako ke svému 

vlastnímu dítěti, je toho důkazem. 

 Patří sem ale také konflikty, které mezi sebou sourozenci mohou mít. Jeden takový jsem 

zaznamenala na skupinové supervizi.  

3, Zapsala jsem si do terénního deníku 17.3.2018: V rámci supervize pěstoun vytáhne téma, 

které prý celou rodinu již několik týdnů tíží: „Naše patnáctiletá dcera Eva je právě v pubertě. 

Hrozně to s ní mlátí a je vidět, že si neumí poradit se svými pocity. Kdykoliv má problém se 

svou adoptivní sestrou Blankou (desetiletá dívka v pěstounské péči, kterou mají pěstouni již od 

jejích 6 měsíců v péči) kvůli tomu, že si třeba půjčila její hřeben nebo omylem roztrhla její 

oblíbené tričko, tak se neuvěřitelně naštve a vytáhne na Blanku urážku ve stylu, že stejně není 

její sestra a že je stejně cizí. Jednou dokonce řekla, že jí její rodiče nechtěli a opustili jí. Nikdy 

dříve takové věci neříkala a my jsme se ženou dělaly všechno pro to, aby se u nás Blanka cítila 

jako v opravdové vlastní rodině a aby se naše první dcera Eva necítila zanedbaná. Strašně nás 

tohle její chování trápí.“ Jeho manželka přidá: „Blanka na sobě v moment toho konfliktu nedá 

nic znát, ale už za mnou několikrát přišla večer do ložnice a zeptala se mě, jestli je to pravda, 

že opravdu nejsem její maminka a že tatínek opravdu není její tatínek… řekla jsem jí, že je naše, 

protože to tak opravdu cítím, máme prostě dvě holčičky, ale odmalička jsme jí vedli k tomu, že 

nevyrostla u mě v bříšku, že vyrostla u maminky, která se o ní nemohla postarat, a tak poprosila 

o pomoc nás.“ Je vidět, že pěstouny téma hodně trápí. Pěstounka si utírá slzy.  

 Tato ukázka opět dokazuje to, že pro pěstouny je velice důležité, aby v rodině dobře 

fungovaly všechny příbuzenské vazby, nejen ty sourozenecké. Už jen to, že téma představí na 

supervizi, dokazuje, že je to pro ně opravdu významné téma. Pěstouni dívku ujišťují, že je 

součástí jejich rodiny.  

„Zeptala se mě, jestli je to pravda, že opravdu nejsem její maminka a že tatínek opravdu 

není její tatínek… řekla jsem jí, že je naše, protože to tak opravdu cítím, máme prostě dvě 



holčičky“, uvádí pěstounka. Tato citace ilustruje proměnu vztahu pěstoun – dítě na vztah rodič 

- dítě.  Pěstouni přijali holčičku za vlastní a to, že podobný proces neproběhl u jejich biologické 

dcery, je velice trápí. 

 

Poslední ukázkou v tomto konceptu je ukázka konfliktů v rodině Novákových: 

4, Pěstounka Magda říká:  

„Naše vlastní čtrnáctiletá dvojčata jí milujou, hrajou si na kuchařky, jezdí společně na 

kole… přeci jen za tu dobu si k ní vytvořili vazbu. Občas se perou, ale je to taky jejich ségra.“ 

Pěstounka ukazuje, že její vlastní děti přijaly dítě do rodiny – za tu dobu, co u nich 

Dorotka je, si k ní vytvořily sourozenecký vztah. Dodává, že se občas mezi nimi objevují 

konflikty (občas se perou), ale že je to jejich sestra a nezáleží na tom, že nemají společný 

biologický základ.  

Jak jsem již uváděla výše, pěstounům velice záleží na tom, aby byly mezi jeho 

biologickými dětmi a dětmi přijatými do pěstounské péče dobré sourozenecké vztahy. Snaží se 

toho dosáhnout především spravedlivým přístupem ke všem dětem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Kapitola: Komparace příbuzenské a klasické pěstounské péče 

 

Má druhá výzkumná otázka zněla takto: Jak se liší změny v příbuzenských vztazích a 

sociálních rolí rámci příbuzenské a klasické pěstounské péče? 

V kapitole 1.3 o pěstounské péči uvádím, že velkým kladem příbuzenské pěstounské 

péče je to, že dítě nebývá vytrženo ze svého přirozeného prostředí a kolektivu. Dítě již zná 

rodinnou kulturu a návrat k biologickým rodičům nebývá tak drastický jako když dítě přichází 

od klasických pěstounů (Pazlarová 2016:133). Toto tvrzení také dokazuje výzkum Nicole S. Le 

Prohn (1994), která říká, že se může stát, že příbuzní pěstounští rodiče se silněji ztotožňují s 

rolemi, které jim pěstounská péče nabízí, jelikož mají k dítěti silný emocionální vztah ještě z 

doby, kdy o něj pečovali jeho biologičtí rodiče. Příbuzenská pěstounská péče také nabízí lepší 

kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči (Le Prohn 1994:80). 

Tento výzkum tedy potvrzuje, že v případě, že je dítě u pěstouna příbuzenského (v mém 

případě dvě babičky – Milada a Lenka) a má kontakt s biologickým rodičem, k změně 

příbuzenské role nedochází. Pouze se zintenzivní vztah mezi těmito aktéry (pěstoun – dítě). 

Naopak má-li pěstoun v péči dítě, které je jeho příbuzný, ale ke své biologické matce či otci 

přístup nemá, své veškeré příbuzenské vazby směřuje k pěstounovi, který je mu v tu chvíli 

nejblíže jako v příkladu paní Marty, která má v příbuzenské pěstounské péči svou neteř a svého 

synovce, kteří přišli o matku z důvodu její smrti. 

 Do klasické pěstounské péči jsou naopak umístěny děti, které většinou žádnou 

biologickou rodinu nemají nebo se o ně ta biologické rodina nedokáže postarat (Pazlarová 

2016:133). Proto si tyto děti, které jsou osamoceny, automaticky vytvářejí příbuzenské vazby 

k pěstounům, ke kterým mají důvěru a věří jim. Tyto příbuzenské vazby jsou však fiktivními 

z pohledu pozorovatele, který není členem dané rodiny.  

 Mohu tedy říci, že ke změnám příbuzenských rolí dochází pouze u dětí, které jsou 

osamoceny ve své biologické příbuzenské síti. Děti, které jsou v kontaktu se svými 

biologickými rodiči, tuto potřebu „zaplňovat prázdnotu“ ve své příbuzenské síti nemají. 

Bohužel jsem se nesetkala v průběhu svého výzkumu s klasickými pěstouny, kteří by 



umožňovali dítěti kontakt s jeho biologickou rodinou, abych mohla pochopit, jak by se 

formovaly vztahy v takové rodině, ve které by figurovali ještě navíc biologičtí rodiče dítěte 

(například Novákovi uváděli, že se jim biologičtí rodiče Dorotky již šest let neozvali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Kapitola: Závěr – Příbuzenství jako systém významů? 

Svým výzkumem jsem se snažila odpovědět na výzkumné otázky, jestli a jak se v rámci 

pěstounské péče na území České republiky mění příbuzenské vztahy, a jak se liší tyto změny 

v příbuzenské a klasické pěstounské péči. Na tyto otázky jsem se snažila ve své podstatě 

odpovídat průběžně v celém textu, ve kterém podrobně rozepisuji a ukazuji čtenáři konkrétní 

příklady toho, jak ke změnám dochází. V této kapitole bych ráda shrnula svá zjištění a učinila 

z nich závěry.  

Cílem výzkumu bylo objevit a zmapovat změny v sociálních rolích a příbuzenských 

vztazích. Pomocí konceptualizace a následné kategorizace dat jsem vytvořila podkapitoly 

s názvy Společné soužití a Vztahy v rodině, které indikují změny v příbuzenských vztazích.  

V konceptu adaptace pěstouni ukazují, jakými změnami prošla celá rodina po přijetí 

nového dítěte mezi své členy. Pěstouni (Eva a Novákovi) říkají, že na procesu adaptace se 

podílela opravdu celá rodina. Dítě vchází do úplně nového prostředí a snaží se být co nejdříve 

součástí celku, jež ho přijal. Chce někam patřit. Dítě muselo změnit svůj životní styl, adaptovalo 

se na novou rodinu a ta jej přijala za svého člena.  

Koncept oslovování pěstounů představil poměrně zajímavé ukázky, které jsem propojila 

s teoretickými tvrzeními, které dokazují, že děti si oslovováním svou rodinu vytváří před 

okolním světem a nárokují si tímto způsobem své pěstouny, kteří jim nahrazují rodiče, které 

tyto děti životně potřebují.  Jak jsem již uvedla v předchozí kapitole o komparaci klasické a 

příbuzenské pěstounské péče, k tomuto jevu nedochází, když je dítě v kontaktu se svým 

biologickým rodičem. Není-li dítě v žádném kontaktu se svým biologickým rodičem, do své 

příbuzenské sítě si automaticky přidává pěstouna, jelikož ten je mu ze všech lidí nejblíže 

(příklad Marty, Eriky, Novákových a Evy). Dále jsem zjistila, že vlivem dlouhodobého soužití 

v jedné domácnosti se nemění jen příbuzenská síť dítěte, ale také samotného pěstouna.  

V posledním konceptu Vztahy s pěstounskými sourozenci se dozvídáme, že pěstounům 

velice záleží na tom, aby měly mezi sebou jejich biologické děti a děti přijaté do pěstounské 

péče kvalitní sourozenecké vztahy. To, že se pěstouni chovají spravedlivě a především totožně 

k přijatým dětem jako ke svým biologickým považuji za důkaz toho, že se příbuzenský vztah 

promění.  

 

 



Ke změnám příbuzenství a sociálních rolí v pěstounské péči klasické a příbuzenské 

dochází, jistě však záleží na proměnných, jako jsou čas strávený s rodinou v jedné domácnosti 

a styky s biologickou rodinou.  

Důležitou pro můj výzkum se ukázala být fráze, kterou mi řekla v průběhu rozhovoru 

pěstounka Magda: „Hele, každej potřebuje mámu. Jako fakt každej a to mi nikdy nikdo 

nevymluví.“ Dokonale ilustrovala závěry mého výzkumu a stanovisko, které jsem já na základě 

výzkumu pojala za své. 

 Dle svého výzkumu si dovolím tvrdit, že dítě potřebuje ke zdravému vývoji jednu 

pečující osobu, která bude reagovat a uspokojovat jeho specifické potřeby. Bude mu oporou a 

zajistí mu kvalitní zázemí. A já věřím tomu, že dítě alespoň ve svém útlém věku nepátrá po 

tom, kdo je jeho biologickým rodičem, ale vytváří si vztah k člověku, který jej vychovává a 

tohoto člověka zahrnuje do své příbuzenské sítě.  

 David Schneider říká, že příbuzenství z antropologického hlediska nabývá především 

socio-kulturní charakteristiky – biologická charakteristika je upozaděna. (Schneider 1984:167) 

A já si troufám tvrdit, že je to právě sociální příbuzenství, na kterém záleží, jelikož si jej lidé 

vytvářejí přirozeně sami pomocí různých symbolů a významů jako je právě oslovování se, 

vychovávání svých a přijatých dětí společně atp. A „příbuzenský vztah často ke kvalitní péči 

nestačí“ (Pazlarová 2016:130).  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 - Diskuze 

Tradiční rozdělení rolí?  

Jedna ze zajímavostí, kterou jsem díky výzkumu objevila, je rozdělení rolí mužů a žen, 

už jenom díky tomu faktu, že skoro všechny rozhovory se mnou dělaly ženy, a že muži se 

vlastně nijak nepodíleli. Stejně jako aktivitu ve všech hrách, které jsme pořádali, zastávaly spíše 

ženy a i v rámci zmíněných supervizí se vyjadřovaly, diskutovaly a svěřovaly se více ženy. V 

tomto kontextu vidím rozdělení rolí - žena se primárně o to dítě stará a muž naopak vytváří 

podporu ženy. Toto rozdělení se dá přirovnat k normální výchově biologického potomka, 

rozhodně se to nedá nijak generalizovat, ale jisté tradiční jevy zde pozorovat můžeme. O to více 

nám tento fakt potvrzuje to, že vztahy jako takové se nijak výrazně neliší u pěstounů a u 

biologických rodičů. Troufám si tvrdit, že i tato sféra pěstounství, tedy rozdělení rolí, je 

vhodnou problematikou pro antropologické zkoumání. 
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Námět práce: 

Tématem mé bakalářské práce budou proměny příbuzenských vztahů v rámci pěstounské péče 

na území České republiky. Téma konkrétně zacílím na pěstouny, kteří mají v péči děti 

neznámých lidí, a na ty, kteří mají v péči děti svých příbuzných. Pro toto téma jsem se rozhodla 

z několika důvodů. Tím primárním je jeho aktuálnost a zajímavost. Dalším důvodem je, že 

sama pracuji v neziskové organizaci, která doprovází pěstouny v jejich práci. Jelikož mne téma 

velice zajímá, chci prohloubit své již nabyté znalosti. Dále bych také chtěla vypíchnout, že 

tomuto tématu, tedy komparaci těchto dvou zdánlivě stejných institucí, se nikdo zatím 

nezabýval, proto si myslím, že by se mohlo jednat o malý přínos oborům sociologie, 

antropologie i sociální práce.  

 

Předběžná náplň práce:  

 

Předpokládaným cílem mé bakalářské práce by měla být analýza změn sociálních rolí a 

příbuzenských vztahů mezi pěstouny a dětmi v pěstounské péči, způsobená vlivem společného 

soužití v jedné domácnosti. Je jasné, že děti umístěné do pěstounské péče si tvoří příbuzenský 



systém jinak, než děti vychovávány v tradičních rodinách. Chci zkoumat, do jaké 

příbuzenského postavení si staví pěstouna dítě, které je u neznámého, nebo jestli ho vůbec bere 

jako součást své rodiny. Na druhé straně se chci zabývat tím, jak se mění příbuzenská role 

člověka, kterého má dítě zařazeno jinak než jako rodiče (tzn. teta, babička atd.). Tyto dvě 

instituce chci porovnat a vysvětlit rozdíly v jejich činnosti, tímto způsobem chci objasnit tento 

neobvyklý společenský fenomén.  

 

Příbuzenská pěstounská péče je vzhledem k počtu dětí, o které se starají jejich příbuzní, velmi 

aktuálním tématem. Česká republika zaujímá v počtu příbuzenských pěstounských péčí jedno 

z předních míst. Péče příbuzných má u nás dlouhou tradici. Jedním z důvodů je, že v minulosti 

byla péče příbuzných často jedinou alternativou k umístění dítěte do ústavní výchovy. 

(Pazlarová:2016) Klasická pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné výchovy, kdy 

neznámé dítě přichází do pěstounské rodiny, u které bude přebývat, dokud se o něj nepřihlásí 

jeho vlastní rodina či dokud nedosáhne zletilosti. V rámci obou těchto institucí je dítě 

vychováváno v rodině – vytváří si vlastní představy o rodině a mým úkolem bude zjistit, jak se 

liší v každé z nich.  

 

Práce bude strukturována do několika základních okruhů témat, které budou podrobně 

vysvětleny a analyzovány. Součástí práce bude popis klasické a příbuzenské pěstounské péče. 

Bude se tedy jednat o kvalitativní výzkum. Data budou sbírána v rámci polo-strukturovaného 

rozhovoru, jež by probíhal dle mnou sestaveného a předem připraveného okruhu otázek, který 

by mi později dovoloval porovnat výsledky. Vhodnou metodou jsou hloubkové strukturované 

rozhovory.Výzkumný vzorek budou tvořit pěstounské rodiny, které provádějí příbuzenskou 

pěstounskou péči i péči klasickou. Budu usilovat o zhruba rovnoměrné zastoupení rodin 

praktikujících oba typy péče. Jako způsob výběru respondentů bych si vybrala metodu tzv. 

sněhové koule (Jeřábek :1992). Pro svůj výzkum ji totiž shledávám jako vhodnou, mně známé 

rodiny budou doporučovat jim známé rodiny, nebudu tedy v pěstounské komunitě úplnou 

cizinkou. Následně budu pokračovat komparací výpovědí jednotlivých respondentů a jejich 

hlubší analýzou. 
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