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ABSTRAKT 

 

     Bakalářská práce pojednává o tématu náhradní rodinné péče – pěstounské péči.  

Teoretická část je zaměřena na změny v oblasti pěstounské péče, jak probíhá přijetí dítěte 

do rodiny, následná adaptace nejen dítěte, ale i pěstounů. V další kapitole popisuji motivaci 

pěstounů k přijetí dítěte do rodiny a na jaké odborné instituce se mohou pěstouni případně 

obrátit se žádostí o poradenství.  

     Cílem bakalářské práce je zjistit názory a postoje současných pěstounů na problematiku 

pěstounské péče a jaké problémy jsou nuceni řešit v každodenním životě. Dále zjistit moti-

vaci pěstounů k převzetí dítěte do pěstounské péče a následné přijetí dítěte v rodině pěs-

tounů. 

     Praktická část obsahuje metodologii, jaký typ výzkumu jsem si pro svou práci zvolila, 

jako techniku. Následně jsou charakterizování konverzační partneři, provedena analýza 

rozhovorů a jejich následné vyhodnocení. 
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ABSTRACT 

 

     Bachelor thesis deals with substitute family care – foster care. The theoretical part delas 

witr the changes in foster care, acceptance of child to the family, later adaptation of child 

and foster parent. In the next chapter I describe motivation of foster parents to accept the 

child. It is necessary to know what institution are in this area of substitute family care. 

     The aim of my bachelor thesis is to find out ideas and attitude to the problém of foster 

care and what problems foser parents have to solve in daily life. I would like to find moti-

vation to acceptance child to foster care. 

     The practical part consists of methodology, the type of research I chose for my bachelor 

thesis, my conversation partners, technique, analysis and later assessment. 
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ÚVOD 

 

   Téma náhradní rodinné péče – pěstounské péče jsem si zvolila jako téma pro bakalářskou 

práci z toho důvodu, že se v současné době velmi hovoří o této formě náhradní rodinné 

péče. Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče, ve které dítě nemá práva 

biologického potomka. Jedná se o formu, kterou lze předejít, aby děti vyrůstaly v dětských 

domovech. Pěstounská péče je určena především dětem, které ze zdravotních nebo         

sociálních důvodů nemohou být osvojeny. Často se jedná o děti starší a skupiny             

sourozenců. 

     Pěstouni na sebe berou zodpovědnost za výchovu dítěte, které by jinak muselo vyrůstat 

v ústavní péči. Hlavním účelem pěstounské péče je zajistit dítěti osobní péči o jeho osobu.   

     V případě pěstounské péče nedochází k úplnému zpřetrhání vazeb s biologickou       

rodinou dítěte. Naopak vazby dítěte k jeho biologické rodině by měly zůstat zachovány. 

     Pracuji jako terénní sociální pracovnice na městském úřadě, na odboru sociálních věcí, 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí. S ohledem na tuto skutečnost, že se ve své praxi 

zabývám také problematikou náhradní rodinné péče, chtěla jsem se tímto tématem 

zabývat ve své bakalářské práci. 

     Moje bakalářská práce je zaměřena zejména na změny v oblasti pěstounské péče 

v souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, na pohled stávajících      

pěstounů na problematiku pěstounské péče, jaké problémy jsou nuceni řešit a na motivaci 

pěstounů k převzetí dítěte do pěstounské péče. 

     Teoretická část bakalářské práce byla zpracována na základě podkladů čerpaných 

z dostupné literatury a internetu, dále srovnání praktických zkušeností a teoretických     

znalostí. 

     Cílem bakalářské práce je zjistit názory a postoje současných pěstounů na problematiku 

pěstounské péče a jaké problémy jsou nuceni řešit v každodenním životě. Dále zjistit    

motivaci pěstounů k převzetí dítěte do pěstounské péče a následné přijetí dítěte v rodině 

pěstounů. 

     Pro svůj výzkum jsem si zvolila kvalitativní výzkum. 
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     Pro získání informací jsem zvolila techniku rozhovoru. Rozhovory jsem vedla se      

stávajícími pěstouny, kteří mají do své péče svěřeno alespoň jedno dítě. 

     Výzkumnou otázkou je „Jaký názor mají současní pěstouni na problematiku náhradní 

rodinné péče.“ 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE 

 

     Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou 

rodičů. Ne všichni rodiče se však chtějí nebo mohou o své dětí starat. V situacích, kdy děti 

nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, je třeba hledat optimální formu 

náhradní výchovy, o které vždy rozhoduje soud. Již sama tato skutečnost napovídá, že  

pokud dítě nemá zázemí ve vlastní rodině, je to situace, kdy se v širokém rozsahu musí 

aplikovat sociálně-právní ochrana. Pěstounská péče a osvojení jsou významné a často   

užívané formy náhradní rodinné péče, které spolu s dalšími mají společný právní základ. 

Jedná se zejména o Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 292/2013 Sb., o 

zvláštních řízeních soudních. 

 

     Formy náhradní výchovy dle občanského zákoníku jsou následující: 

- svěření dítěte do péče jiné osoby 

- pěstounství 

- poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje 

- osvojení 

- ústavní výchova 

- umístění a pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc1 

 

1.1 Pěstounská péče 

 

     Jednou z forem náhradní rodinné péče, kterou se budu ve své práci zabývat, je          

pěstounství, upravené v § 958 - § 970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.           

Pěstounství připadá v úvahu, pokud nemůže o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani   
                                                

 

1 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
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poručník. V takové situaci může soud svěřit dítě do osobní péče pěstounovi nebo do     

pěstounské péče na přechodnou dobu. O pěstounské péči může soud rozhodnout na dobu, 

po kterou trvá překážka bránící rodičům v osobní péči o dítě. Rodič může požadovat dítě 

zpět do své osobní péče a soud návrhu 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 stanoví zákon pěstounovi, ledaže soud z důvodu     

hodných zvláštního zřetele rozhodne jinak. Mají také právo se s dítětem osobně a          

pravidelně stýkat a právo na informaci o dítěti, pokud soud z důvodů hodných zvláštního 

zřetele nerozhodne jinak. 

Pěstounská péče je státem garantovaná a kontrolovaná forma náhradní rodinné péče, která 

zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. 

Pěstounská péče má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově.2 

     Stále platí, že svěření dítěte do pěstounské péče nemá vliv na trvání vyživovací        

povinnosti rodičů k dítěti, kdy soud stanoví rodičům rozsah výživného s ohledem na jeho 

možnosti, schopnosti a majetkové poměry a odůvodněné potřeby dítěte. Náleží-li dítěti 

příspěvek na úhradu jeho potřeb podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, přechází 

právo dítěte na stát. Je-li výživné vyšší než tento příspěvek, náleží dítěti rozdíl. Soud     

rozhodne o způsobu platby a o hospodaření s výživným. Pěstoun musí skýtat záruky řádné 

péče a mít bydliště na území České republiky a také musí souhlasit se svěřením dítěte do 

pěstounské péče. Pokud by se ujala osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá 

jí soud přednost před jinou osobou, ledaže to není v souladu se zájmy dítěte.  

 

 

1.1.1 Společná pěstounská péče 

 

     Dítě může být svěřeno do společné pěstounské péče společným pěstounům,   pokud 

jsou manželé. Pokud se pěstouni – manželé rozvádějí, soud manželství pěstounů           

nerozvede, dokud nebudou upraveny povinnosti a práva pěstounů pro dobu po rozvodu 

                                                

 

2 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
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manželství. Rozvodem manželství společná pěstounská péče manželů zaniká. Zemře-li 

jeden ze společných pěstounů, zůstává dítě v pěstounské péči pozůstalého manžela. 

     Dítě může být svěřeno do pěstounské péče jen jednomu z manželů, ale se souhlasem 

druhého manžela. Toto není třeba, jestliže druhý z manželů není plně svéprávný nebo je-li 

opatření jeho souhlasu spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Na osobní péči o dítě v 

pěstounské péči se podílí i manžel pěstouna, pokud žije v rodinné domácnosti.34 

 

1.1.2 Práva a povinnosti pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče 

 

     Pěstoun je povinen a oprávněn o dítě osobně pečovat a při výchově dítěte vykonává 

přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných   

záležitostech dítěte a v těchto záležitostech dítě také zastupovat a spravovat jeho jmění. Má 

povinnost informovat rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech. Vyžadují-li to     

okolnosti, stanoví další povinnosti a práva pěstouna soud. 

     To platí obdobně pro zájemce o pěstounskou péči, kterému bylo dítě svěřeno do      

předpěstounské péče. 

     Pěstoun má povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, 

dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské 

péči, pokud soud nestanoví jinak. 

Dítě svěřené do pěstounské péče pomáhá podle svých možností a schopností v pěstounově 

domácnosti a má-li vlastní příjem, přispívá i na úhradu společných potřeb rodiny.56 

 

 

                                                

 

3 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
4 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
5 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
6 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
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1.1.3 Zánik, zrušení či změna pěstounské péče 

 

     Dojde-li k podstatné změně poměrů nebo k neshodě mezi rodiči a pěstounem v        

podstatné záležitosti týkající se dítěte, může dítě, rodič nebo pěstoun navrhnout soudu 

změnu práv a povinností, zrušení pěstounské péče, nebo jiné rozhodnutí. 

Pěstounská péče zaniká nejpozději, nabude-li dítě plné svéprávnosti, jinak jeho    zletilostí. 

     Dítěti v pěstounské péči náleží podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí příspěvek 

na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, příspěvek při ukončení pěstounské péče a      

pěstounovi za výkon pěstounské péče měsíční odměna za každé svěřené dítě. Vedle těchto 

dávek se pěstounům poskytuje též příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení 

motorového vozidla. Na ten má nárok pěstoun, která má v pěstounské péči nejméně tři děti 

nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o tři děti, včetně zletilých                

nazaopatřených dětí, jež zakládají pěstounovi nárok na odměnu pěstouna.56 
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2 PŘIJETÍ DÍTĚTE DO RODINY 

 

2.1 Motivace k přijetí dítěte do rodiny 

 

     Ve většině případů se jedná o touhu zajistit nějakému dítěti náhradní rodinu. Každé dítě 

potřebuje, aby ho někdo měl rád a aby někam patřilo. Toto je někdy těžké uskutečnit. Děti 

z nejrůznějších důvodů nemohou žít ve své biologické rodině, někdy najdou domov u   

náhradních rodičů. Cesta za přijetím dítěte, které se narodilo někomu jinému, není lehká.  

A to nejen pro náhradní rodiče, ale i pro dítě.7 

 

2.2 Adaptace  

 

     Adaptace na nové prostředí je pro dítě, které přichází do rodiny, velmi obtížná.       

Adaptace dětí má své fáze. A také adaptace ostatních členů rodiny má své fáze. 

 

Dítě 

1. fáze – poznávání: v tomto období je dítě dle svého věku a vývoje více či méně 

nejisté. Je důležité zachovávat v tomto období určitý prostor, aby si dítě mohlo 

zvyknout na konkrétní tváře, prostředí, rituály. 

2. Fáze – uvolnění: po určité době dítě vycítí a pochopí, že toto je jeho nový domov, a 

začne testovat jeho stabilitu. Tato fáze je náročná, protože některé děti jsou tak 

zvyklé na špatné zacházení, že ničemu jinému nerozumějí. 

3. Fáze – přijetí: v této fázi jsou pozice vyjasněny, dítě ví, co může očekávat. Začínají 

se vytvářet specifické vazby, citové vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. 

                                                

 

7 Zezulová, D. Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012, s. 198 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 17 

 

 

Rodiče 

1. fáze – nadšení: přichází ihned po oznámení, že právě pro vás bylo vybráno dítě. 

Tato fáze trvá různě dlouho. 

2. fáze – rozčarování: nastupuje po fází nadšení a je tím hlubší, čím hůře jste na ni 

připraveni. Je reakcí na chování dítěte, které má také své adaptační fáze. 

3. fáze – smíření: po nějaké době dojde k ustálení, rodiče pochopí, že jejich dítě není 

dokonalé a oni také ne. Obě strany se naučí poznávat se navzájem bez nereálných 

očekávání. Začíná se vytvářet vztah bezpodmínečného přijetí.8 

 

 

2.3 Začlenění dítěte do rodiny 

 

     Vše by mělo probíhat v úzké spolupráci a důvěře. Dítě malé i větší by měli pěstouni 

poznat dříve, než je skutečně přebírají. U kojenců a batolat je potřebné opakovaně je 

v jejich dosavadním prostředí navštívit, pozorovat je, opatrně navazovat kontakt za pří-

tomnosti jim známým lidem. Na všechno je třeba se ptát a hlavně si to zapamatovat. Děti 

předškolního a školního věku by měly po navázání kontaktů v ústavním prostředí navštívit 

bydliště svých budoucích pěstounů. Většina dětí po takové návštěvě projevuje touhu a přá-

ní už tam zůstat.  

     Je důležité, aby se pěstouni v této době vzájemného sbližování nesnažili něco předstírat, 

slibovat nebo naopak stroze posuzovat chování dítěte. Pěstounům se doporučuje chovat se 

klidně, vlídně, dát najevo své radostné očekávání, které se může konkretizovat například 

tím, že již v bytě něco připraví, naplánují výlet nebo dovolenou.  

     Důležitým momentem je utváření vazeb mezi dítětem a pěstounem. Utváření vazeb 

představuje psychologické spojení mezi lidmi, které jim umožňuje být pro sebe navzájem 

                                                

 

8 Zezulová, D. Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012, s. 37-42 
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důležití. Utváření vazeb se člověk začíná učit krátce po narození a v procesu pak           

pokračuje. 

     Utváření vazeb u starších dětí - nelehkou skutečností v životě rodin, které přijmou do 

pěstounské péče starší dítě, je, že zpřetrhaná pouta mu působí bolest a škodu. V takovém 

případě pak utváření nových vazeb vyžaduje citlivost, otevřenost a obeznámenost s tím, co 

dítě potřebuje.  

     Při probouzení citových pout v dítěti pomohou pěstounským rodinám pozitivní         

rodičovské postupy. 910 

     Cesta rodiny k opuštěnému dítěti se někdy zájemcům o náhradní rodinnou péči zdá 

příliš náročná a složitá. 

     Zapomínají však, že i narození dítěte je provázeno devítiměsíčním čekáním a řadou 

nesnází. Toto oddálení příchodu nového člena rodiny může sloužit k přípravě na život s 

dítětem. Tak jako matka zabuduje budoucí dítě do svých plánů, připraví se na svou roli a 

sžije se s ní, tak i budoucí náhradní rodina by měla projít podobným procesem.  

 

V prvním období (období příprav) se rozbíhá proces psychologické adaptace na 

rodičovskou roli. Partneři by si měli vyjasnit několik otázek. 

     K praktickým otázkám patří například: 

• Máme zaměstnání, které je stálé a umožní finančně zajistit dítě a rodinu? 

• Je naše bytová situace taková, že dovolí všestranně zajistit potřeby dítěte? Je náš 

trestní rejstřík zcela čistý? 

 

Příklady psychologických otázek: 

• Proč chceme přijmout dítě? Máme nějaké osobní problémy, o níchž si myslíme, že 

se s příchodem dítěte vyřeší? 

                                                

 

9 Matějček, Z. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002, s. 33-37 
10 Matějček, Z. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, 1999, s.67-70 
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• Co od příchodu dítěte očekáváme? Chceme dítě kvůli sobě anebo budeme jako ro-

dina pro dítě? 

• Jsme natolik spokojeni se svou současnou situací, že budeme schopni vyhnout se 

"posedlostí" na cestě za dítětem a přijmout fakt, že to třeba nevyjde? 

• Jsme přizpůsobiví, tolerantní a umíme bezpodmínečně přijímat druhého? 

• Máme svůj stabilní žebříček hodnot? 

• Umíme otevřeně naslouchat a přijímat rady od jiných? 

     Nemělo by se zapomínat hovořit o svém úmyslu přijmout "cizí" dítě s širší rodinou. 

Někdy se může stát, že některý z příbuzných toto rozhodnutí odmítá, ale osvědčilo se dát 

těmto lidem dostatek času, aby si k novému členu rodiny mohli najít cestu. Pokud je to 

možné, je samozřejmě podpora širší rodiny silnou psychickou jistotou, o níž se můžete 

opřít v případě potřeby. 

     Druhé období (posuzování budoucích rodičů) je naplněno událostmi vztaženými k 

úřednímu postupu a také zážitky spjatými s pronikáním do problematiky náhradní rodinné 

péče. 

     Třetí období (očekávání) - toto období lze využít k četbě odborné literatury z oblasti 

vývojové psychologie a pedagogiky, setkávání s "náhradními rodinami". Informovanost je 

zároveň rodičům oporou při přijetí dítěte. Praxe totiž ukazuje, že i když příchod dítěte do 

rodiny je událost toužebně očekávaná, jde o zátěž celé rodiny i každého člena zvlášť.     

Doba, kterou žadatelé čekají na "přidělení" dítěte do rodiny, se různí. Záleží na              

jednotlivém kraji, kde mají žadatelé trvalé bydliště (v některém je méně, v některém více 

žadatelů), na tom, zda jde o osvojení či pěstounskou péči a jaké dítě jsou žadatelé 

připraveni přijmout. 

 

     Čtvrté období (příchod nového člena do rodiny) - začíná vyzváním krajského úřadu k 

pohovoru o konkrétním dítěti, pro které byli žadatelé vytipováni poradním sborem jako 

vhodní. Žadatelé jsou informováni o všech dostupných údajích o dítěti - zdravotním a   

psychickém stavu, o původní rodině a sociálně-právních otázkách, a samozřejmě právních 

krocích jenž budou následovat. Na rodině záleží, zda se rozhodnou podniknout další kroky 

ke sbližování s tímto dítětem nebo dítě z nějakého důvodu odmítnou. Pokud se pro ně   
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definitivně rozhodnou, následuje většinou návštěva kojeneckého ústavu nebo dětského 

domova, odkud pak dítě odchází do nové rodiny.11 

 

 

                                                

 

11  http://www.pestouni.cz/poradna/infoonrp/cz/prijeti-ditete-do-rodiny/  [cit. 2014-02-14] 
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3 MOŽNOSTI  ODBORNÉ  POMOCI  PRO  PĚSTOUNY 

 

3.1 Sdružení pěstounských rodin 

 

     Sdružení pěstounských rodin působí v oblasti náhradní rodinné péče od roku 1995. Je to 

nestátní nezisková organizace, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a 

má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

     Posláním Sdružení pěstounských rodin je podporovat rozvoj náhradní rodinné péče a 

pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení 

kvalitního života ve společnosti. 

     Rozhodnutí zabezpečit opuštěným dětem přirozené prostředí rodiny stálo v roce 1995 u 

zrodu Sdružení pěstounských rodin. Nejdříve se podařilo vytvořit síť pěstounských rodin, 

které si navzájem pomáhaly. Další desítky rodin se skrze aktivity Sdružení poprvé setkaly s 

náhradní rodinnou péčí a přijaly do svého domova opuštěné dítě. Tradiční pěstounské dny 

se staly viditelným hlasem stovek nových rodičů i přijatých dětí.  

     Sdružení od počátku vystupuje za pěstouny ve vládních aktivitách, jeho zástupci jsou 

přizváni do výboru Rady vlády, hájí zájmy svěřených dětí a rodin a ukazují na největší dar 

rodinného prostředí. Sdružení se zasadilo o změny zákonů směřující ke spravedlivému 

ohodnocení nedocenitelné práce pěstounských rodin, především pěstounek.  

 

     Sdružení se snaží pomoci znevýhodněným dětem a rodinám, které se ocitají na okraji 

sociálního vyloučení. Otevřelo v roce 2000 Pestrou klubovnu poskytující kvalitní program 

pro rozvoj kvalitního života všem dětem. 

 

     V roce 2002, kdy se objevuje problematika osamostatnění mladého člověka po opuštění 

ústavního zařízení nebo pěstounské rodiny, nabízí řešení v novém projektu Domu na půli 

cesty. Mladí lidé zde mohou prožívat první samostatné kroky v zázemí nového domova, 

jsou přijímáni se svojí jedinečností a je jim nabízeno umění nést svobodu i odpovědnost za 

vlastní život. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 22 

 

 

       V současné době nabízí sdružení své služby v pěti registrovaných sociálních službách 

a v řadě podpůrných projektů. 

 

     Ve snaze pomoci znevýhodněným dětem, rodinám s přijatými dětmi, mladým lidem bez 

rodinného zázemí spolupracuje sdružení a zapojuje se do celé řady aktivit a spolupracuje 

se širokým spektrem státních i nestátních organizací.12 

 

 

3.1.1 Dohoda o výkonu pěstounské péče 

 

     Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí přinesla s sebou také povinnost pro     

pěstouny uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Pěstounské rodiny mají možnost    

mimo jiné tuto dohodu uzavřít se Sdružením pěstounských rodin se sídlem Anenská 10/10, 

602 00  Brno jako osobou pověřenou podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.,                 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

     V dohodě o výkonu pěstounské péče jsou uvedeny důvody a účinnost dohody,          

informace o klíčovém pracovníkovi, základní časová dostupnost služeb, pravidelné       

konzultace s klíčovým pracovníkem, pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě,     

respitní péče, zprostředkování odborné pomoci. 

     V dohodě o výkonu pěstounské péče jsou upraveny také povinnosti pěstounů, zejména 

zvyšování znalostí a dovedností. Povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti    

výchovy a péče o dítě činí celkem 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě     

jdoucích. 

     Pěstouni jsou povinni prohlubovat sounáležitost dítěte s rodiči a dalšími osobami jemu 

blízkými a umožnit styk dítěte s těmito osobami, je-li takový kontakt v souladu se zájmem 

dítěte a neučinil-li soud jiné opatření (omezení či zákaz styku). 

                                                

 

12 http://www.pestouni.cz/poradna/onas/cz/ [cit. 2014-02-21] 
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     Klíčový pracovník je povinen sledovat naplňování této dohody. Za tímto účelem je 

v osobním kontaktu s rodinou nejméně jedenkrát za dva měsíce a v pravidelných           

intervalech hovoří o samotě s dětmi svěřenými do pěstounské péče. Klíčový pracovník je 

oprávněn hovořit s dětmi i v neutrálním prostředí (škola, prostory provozovatele apod.). 

Každých šest měsíců podává zprávu příslušnému oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 METODOLOGIE 

 

     Pro svůj výzkum jsem si zvolila kvalitativní výzkum, což je „nenumerické šetření a 

interpretace sociální reality. Cílem tu je odkrýt význam podkládaný sdělovaným informa-

cím.“13 

     Cílem kvalitativního výzkumu je vytváření nových hypotéz, nového porozumění a pře-

devším vytváření teorie. Kvalitativní výzkum má pomáhat rozumět pozorované realitě a 

porozumět lidem v sociálních situacích. 13 

     Hlavním úkolem kvalitativního výzkumu je objasnit, jak se lidé v daném prostředí a 

situaci snaží pochopit to, co se děje, proč jednají určitým způsobem a jak organizují své 

aktivity a interakce. 14 

 

4.1 Cíl práce a výzkumná otázka 

 

     Cílem mé práce je zjistit, jaké  problémy jsou pěstouni nuceni řešit při převzetí dítěte do 

rodiny. 

     Výzkumnou otázkou je „Jaký názor mají současní pěstouni na problematiku náhradní 

rodinné péče.“ 

   Vzhledem k povaze problému, který jsem chtěla zkoumat, jsem zvolila kvalitativní typ 
výzkumu a techniku rozhovoru. 

     Výzkumným vzorkem pro moji práci jsou současní pěstouni v okrese Znojmo. 

 

 

 

                                                

 

13 Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000, s.285. 
14 Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s.205 
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4.2 Metoda sběru dat 

 

     Pro svůj výzkum jsem si zvolila techniku rozhovoru, konkrétně rozhovor polostrukturo-
vaný. Tento typ rozhovoru se nachází na pomezí mezi strukturovaným a nestrukturovaným 
rozhovorem. Strukturovaný rozhovor se vyznačuje tím, že si výzkumník připraví přesně 
stanovené pořadí otázek, na které hledá odpověď. U nestrukturovaného rozhovoru zná vý-
zkumník předem pouze cíl. 
     Rozhovor je založen na verbální komunikaci mezi tazatelem a dotazovaným. Tato metoda 

je nejužívanější metodou při získávání informací od poznávaných osob. Při rozhovoru se dota-

zujeme poznávaných osob na informace, které nám mohou pomoci hlouběji poznat jejich 

osobnost. Interview se používá jako metoda k získávání informací o poznávaném člověku teh-

dy, chceme-li poznat ty stránky osobnosti, které jsou nedostupné přímému pozorování nebo 

jiným metodám. Jsou zjišťovány především vnitřní prožitky, přesvědčení, ideály, hodnotová 

orientace, postoje, osobní zkušenosti, vědomosti, průběh dosavadního života, avšak odpovědi 

jsou subjektivní povahy.15 

     Nyní se zmíním o některých výhodách a nevýhodách rozhovoru. Zejména se jedná o 

pracnou a nákladnou techniku sběru informací, která je časově náročná, anonymita kon-

verzačního partnera je málo přesvědčivá, někdy může být vzorek velmi rozptýlený a s tím 

souvisí vysoké náklady na cestu. Naopak nejsou problémy s identifikací konverzačního 

partnera, je téměř jisté, že dotazovaná osoba je ta, která byla vybrána do vzorku. U rozho-

voru se setkáváme s vyšší nadějí na dokončení, konverzační partner nemůže vynechat 

otázku, výzkumník se může ještě dodatečně ptát na věci, které z rozhovoru vyplynuly. 16 

 

Zásady pro vedení rozhovoru (Hendl, 2005): 

- zajišťujeme důkladnou přípravu rozhovoru 

- vytváříme vztah vzájemné důvěry a zájmu 

                                                

 

15 Vízdal, F. Techniky poznávání osobnosti. Brno: IMS, 2005, s. 30   

 
16 Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. 
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- otázky formulujeme jasným způsobem, kterému dotazovaný rozumí 

- dotazovanému dáváme jasně na vědomí, jaké informace požadujeme, proč jsou důležité 

- nasloucháme pozorně a odpovídáme tak, aby dotazovaný poznal, že o něj máme zájem. 

Necháváme dotazovanému dostatek času na odpověď. 

 

4.3 Konverzační partneři 

 

     V rámci přípravy na provedení kvalitativního výzkumu pomocí rozhovorů bylo nutné 

vybrat vhodné respondenty. Při výběru jsem vycházela ze své praxe, v průběhu které jsem 

v kontaktu s pěstounskými rodinami. Následně jsem je kontaktovala prostřednictvím tele-

fonu, domluvila si s nimi schůzku. Za důležité jsem považovala je předem informovat o 

průběhu mého výzkumu. Provedla jsem rozhovory s pěstouny v rámci okresu Znojmo, 

kteří mají v pěstounské péči alespoň jedno dítě. 

    Součástí práce bylo empirické šetření zaměřené na zjištění názoru pěstounů na proble-

matiku náhradní rodinné péče. 

     Svůj výzkum jsem prováděla na základě mých kontaktů s klienty v zaměstnání, se kte-

rými přicházím do kontaktu, tedy s klienty Městského úřadu v Moravském Krumlově, od-

dělení sociálně-právní ochrany dětí. Sběr dat probíhal během měsíce března 2014. Usku-

tečnila jsem šest rozhovorů v průběhu jednoho měsíce. 

     Sjednávání schůzek s konverzačními partnery mi nečinilo žádné potíže. Po telefonické 

domluvě jsem si s konverzačními partnery domluvila schůzku na březen. S pěstouny nebyl 

žádný problém, snažila jsem se přizpůsobit jejich volnému času. Rozhovory ve všech pří-

padech proběhly u pěstounů v jejich domácnosti. Nesetkala jsem se u žádného z pěstounů s 

neochotou k poskytnutí rozhovoru.  

     Moje setkání s konverzačními partnery probíhalo v jejich bytě, či domě, v jednom pří-

padě na terase domu. Toto prostředí bylo příjemné a klidné. Mé rozhovory s konverzační-

mi partnery probíhaly pouze v přítomnosti mé osoby a konverzačního partnera, popř. part-

nerů, tudíž bez přítomnosti jiné osoby. Při několika rozhovorech se mi stalo, že naše poví-

dání přerušil příchod dítěte nebo zvonění telefonu. Průběh rozhovoru to však neovlivnilo a 

pěstouni se ihned vrátili k tématu, u kterého skončili. 
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     Před zahájením rozhovoru jsem se pěstounům představila, seznámila je s tématem mé 

bakalářské práce, čím se zde zabývám a také s cílem, kterého chci dosáhnout. Sdělila jsem 

jim, že si rozhovory budu nahrávat s jejich svolením na diktafon. Nesetkala jsem se s pro-

blémem, že by někdo byl proti. Nahrávání na diktafon mi bylo vždy umožněno. Ubezpečila 

jsem pěstouny, že informace, které mi poskytnou, budou sloužit pouze pro účely mé baka-

lářské práce.  

     U všech pěstounů jsem se setkala s jejich ochotou odpovídat na mé otázky a se zájmem 

o mou bakalářskou práci. Rozhovory probíhaly dle časových možností jednotlivých pěs-

tounů. Mohu říci, že pěstouni si na mě udělali vždy čas, byli vstřícní a ochotní si povídat o 

svých zkušenostech. Nestalo se, že by ze strany pěstounů musel být náš rozhovor ukončen, 

že by pěstoun pospíchal apod. Atmosféra byla příjemná, pěstouni byli otevření a komuni-

kace se mnou jim nečinila žádné problémy. 

     Používala jsem otevřené otázky, které dávaly konverzačním partnerům možnost vyjád-

ření vlastního názoru. Nesetkala jsem se s tím, že by konverzační partneři neodpovídali na 

dané téma. Pokud se náhodou rozhovořili o nějakém tématu více a už se začali odchylovat 

od daného tématu, snažila jsem se je navést zpět na otázku. 

     Myslím si, že se mi podařilo navodit příjemnou atmosféru hned od začátku našeho roz-

hovoru a podle mého názoru celý rozhovor probíhal v příjemné a uvolněné atmosféře. 

Rozhovory byly pro mne příjemnou zkušeností. 

     Je možné, že k tomu přispěla i ta skutečnost, že se se všemi pěstouny znám pracovně již 

dlouhou dobu. 
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4.4 Rozhovory s pěstounskými rodinami 

 

     Respondenty mého terénního šetření bylo šest pěstounských rodin. Rodiny oslovené pro 

šetření byly vybrány cíleně s rozdílnou strukturou. 

     Otázky rozhovoru se týkaly základních oblastí:  

- důvody, pro které se rozhodli stát se pěstouny, motivace pěstounů k přijetí dítěte do péče 
- samotné převzetí dítěte, adaptace dítěte na nové prostředí 
- problémy, které byli nuceni pěstouni řešit v souvislosti s adaptací dítěte v rodině 
- možnost konzultace případných problémů s odborníky, zdroje informací 
- kontakty s biologickými rodiči 
 
 

Charakteristika konverzačních partnerů 

 

Rodina č. 1  

Charakteristika rodiny:  

 

Manželé Anna (68 let) a Jiří (71 let), oba pěstouni, mají v pěstounské péči od roku 2009 
své dva vnuky Davida (13 let) a Jiřího (10 let). 

Rodiče se o své syny přestali řádně starat, přestali pracovat, dostávali se do dluhů, kdy 
přestali hradit náklady spojené s bydlením (elektřina, plyn, voda), v důsledku toho začali 
požívat alkohol. Prarodiče se rozhodli převzít své vnuky do pěstounské péče, aby se tak 
předešlo nařízení ústavní výchovy. Chlapci u prarodičů prospívají, navštěvují základní 
školu, ve volném čase se věnují především fotbalu. 

 

Analýza rozhovoru: 

 Motivace pěstounů k přijetí dítěte do péče  
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Pěstouni uvádí, že hlavní motivací pro ně byla skutečnost, aby děti nemusely do dětského 
domova, aby nebyli kluci někde pryč. Rodiče začali požívat alkohol, dostávali se do dluhů 
a o děti se přestali starat. 
 
 
Převzetí dítěte do péče a adaptace na nové prostředí 
Jelikož děti u svých prarodičů v minulosti často pobývaly a přespávaly, prostředí dobře 
znaly a nebylo pro ně ničím neznámým. Pěstouni uvedli, že poslední dobou u nich bývali 
chlapci prakticky nepřetržitě, a tak vlastně plynule přešli do péče prarodičů, aniž by to pro 
ně byl větší šok.  
 
Problémy v souvislosti s adaptací dítěte v rodině 
Děti si dle vyjádření pěstounů v jejich domácnosti zvykly rychle a bez problémů. Pěstouni 
však museli chlapcům vybavit postupně dětský pokoj, koupit postele, psací stůl, oblečení, 
počítač a vše potřebné. Nejtěžším momentem pro pěstouny byly spory s jejich synem, kte-
rý nesouhlasil, aby děti zůstaly u prarodičů. U soudního jednání se měl dokonce vyjádřit 
tak, že než aby děti byly u babičky a dědečka, tak že mají raději jít do dětského domova. 
 
Konzultace případných problémů s odborníky 
Pěstounka uvádí, že se může kdykoliv obrátit na sociální pracovnici oddělení sociálně-
právní ochrany dětí, se kterou může nastalé problémy konzultovat. Obrátit se může také na 
Sdružení pěstounských rodin, kde mají přidělenou klíčovou pracovnici. Pěstouni již byli 
nuceni řešit se starším vnukem problémy ve škole, kdy David začal být agresivní k ostat-
ním spolužákům, nic ho nebavilo, zhoršil se v prospěchu, odmítal respektovat autoritu 
svých prarodičů. Pěstouni se z toho důvodu nakontaktovali na dětského psychologa z kri-
zového centra, se kterým pravidelně začali nastalou situaci konzultovat. K psychologovi 
začal docházet také David, který s ním navázal úzký vztah, David si k němu našel důvěru. 
Asi po roce psycholog dospěl k závěru, že prozatím nejsou další setkání nutná. 
 
Kontakty s biologickými rodiči 
Pěstouni sdělují, že se rodiče o děti prakticky vůbec nezajímají, žijí odděleně na nějakých 
ubytovnách. Otec viděl syny naposledy před rokem, matka za dětmi přijela před vánočními 
svátky a dovezla jim nějaké drobnosti. Dříve jezdila matka pravidelně,  odvážela mladšího 
syna do školky, poslední dobou však kontakty téměř ustaly. Prarodiče by byli rádi, kdyby 
se rodiče pravidelně zajímali, jsou si vědomi, že tato situace má negativní dopad na nezleti-
lé děti. Jsou si však vědomi, že pokud rodiče sami nebudou projevovat o své syny zájem, 
oni s tím nic nezmůžou. 
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Rodina č. 2 

Charakteristika rodiny:  

 

Manželé Gabriela (45 let) a Václav (46 let), oba pěstouni, mají v pěstounské péči celkem 
tři děti: Eliška (17 let), Sabina (14 let) a Jana (13 let). 

 

Manželé žijí spořádaným životem v malé obci. Pěstounka dříve pracovala, po převzetí dětí 
do pěstounské péče zůstala v domácnosti. Její manžel pracuje jako dělník, po většinu doby 
bývá v zaměstnání.  

Eliška, 17 let – do rodiny umístěna ve svých dvou letech společně se svým o rok starším 
bratrem, který však v devatenácti letech tragicky zahynul. Eliška studuje střední odborné 
učiliště, obor cukrářka. 

Sabina, 14 let – do rodiny umístěna ve svých necelých dvou letech. Z biologické rodiny 
odebrána z důvodu nedostatečné péče a zanedbávání. Sabina je v současné době žákyní 8. 
třídy základní školy. 

Jana, 13 let – do rodiny umístěna ve svých dvou letech. Z původní rodiny byla odebrána na 
základě předběžného opatření, následně byla okresním soudem nařízena ústavní výchova. 
Jana navštěvuje základní školu. Je u ní diagnostikována mentální postižení, výchova Jany 
je náročná, je ve sledování psychiatrické ambulance. 

 

Analýza rozhovoru:  

Motivace pěstounů k přijetí dítěte do péče   

 

Pěstouni sdělují, že hlavní důvodem pro ně byla bezdětnost jejich manželství a následné 
zjištění neplodnosti paní Gabriely. Dle svých slov neváhali ani minutu a rozhodli se podat 
žádost o zařazení do evidence žadatelů o pěstounskou péči. Když si žádost podávali, vědě-
li, že je hodně lidí, kteří chtějí adoptovat dítě, proto se rozhodli požádat o pěstounskou pé-
či, aby přijetí dítěte do rodiny urychlili. Vždy si přáli velkou rodinu, proto se dohodli, že 
by chtěli pomoci více dětem, aby nemusely vyrůstat v dětském domově. 
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Převzetí dítěte do péče a adaptace na nové prostředí 
 
Pěstounka uvádí, že převzetí všech dětí do výchovy proběhlo bez větších problémů, ne-
vzpomíná si, že by byli s manželem nuceni řešit nějaké velké problémy. Seznámení s dětmi 
v ústavním zařízení proběhlo v klidu a pořádku, děti se jim hned pověsily kolem krku a 
chtěly s nimi odjet. Na domácí prostředí se rychle adaptovaly, chtěly mít pěstouny pouze 
pro sebe, žárlily na ně, pokud se bavily s někým jiným. 
 
Problémy v souvislosti s adaptací dítěte v rodině 
 
Pěstouni sdělují, že nevznikl nikdy žádný problém mezi samotnými dětmi, byly rády, že 
mohou vyrůstat v početné rodině. Pěstouni zmiňují menší problémy, které vznikly při pře-
vzetí dětí do péče, kdy se stalo, že se děti v jejich domácnosti ocitly ze dne na den a pěs-
touni pak byli nuceni rychle jednat a nakoupit všechny potřebné věci pro děti. 
 
 
Konzultace případných problémů s odborníky 
 
Pěstoun uvádí, že jsou s manželkou v pravidelném kontaktu se sociální pracovnicí oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí, která má jejich rodinu pod dohledem. V roce 2013 uzavřeli 
dohodu o výkonu pěstounské péče se sdružením pěstounských rodin, zde mají klíčového 
pracovníka, který je s rodinou také v pravidelném kontaktu. Již využili možnost respitní 
péče a také pomoc při řešení situace s Janou. Ta je mentálně postižená, doma si s ní poma-
lu přestávají vědět rady, Jana neposlechne, dělá si, co chce, má svůj svět, do kterého ne-
chce nikoho pustit. Užívá léky. Pravidelně dochází do psychiatrické ambulance. Nyní se 
pěstounka dohodla se školou, že naváže spolupráci s jejich školním psychologem. Pěstouni 
se také sami rozhodli využít nabídky psychologické podpory, kterou zprostředkovává prá-
vě Sdružení pěstounských rodin. 
 
 
Kontakty s biologickými rodiči 
Pěstouni sdělují, že se rodiče o děti vůbec nezajímají, byli již před několika lety zbaveni 
rodičovské odpovědnosti. Všechny děti jsou srozuměny s tím, že žijí u svých pěstounů, 
zatím nepocítili touhu hledat svou biologickou rodinu. 
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Rodina č. 3 

Charakteristika rodiny:  

 

Paní Marcela (45 let), má v pěstounské péči svou neteř Karolínu (16 let) už čtyři roky. Sa-
ma žije nyní po smrti manžela v rodinném domku se svými třemi dětmi (19 let, 16 let a 8 
let).  

Paní Marcela má svěřenou do pěstounské péče svou neteř od jejích necelých třinácti let. 
Karolína byla v té době svěřena do výchovy svému otci, s matkou se dlouhodobě nestýka-
la, matka o dceru neprojevovala zájem, žila dlouhodobě nezřízeným životem. Karolína se v 
té době svěřila ve škole, že ji otec nepřiměřeně fyzicky trestá za špatné známky ve škole. 
Ředitelka školy opravdu zjistila velké podlitiny na těle dívky a ohlásila tuto skutečnost na 
příslušné oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Následně bylo zjištěno, že má otec na 
svou dceru nepřiměřeně vysoké nároky, požaduje, aby jeho dcera nosila ze školy samé 
jedničky, odpoledne se musí dívka jen učit, otec jí neumožňuje trávit volný čas se svými 
kamarádkami, bývá pouze doma. Karolína se při pohovoru se sociální pracovnicí vyjádřila, 
že si s otcem nerozumí a chtěla by žít někde mimo jeho rodinu. Otec se znovu oženil, s 
jeho současnou manželkou si Karolína celkem rozuměla, ale vnímala celou situaci tak, že 
otec upřednostňuje svou novou rodinu a děti před ní samotnou. Bylo zjištěno, že o dívku 
by bylas schopna a ochotna se postarat její teta, sestra matky, která žije v malé obci vzdá-
lené asi 20 km od otce. 

 

Analýza rozhovoru:  

Motivace pěstounů k přijetí dítěte do péče  

 

Pěstounka uvádí, že motivací byla jednoznačně snaha pomoci své neteři, aby se zatímně 
mohla vymanit ze své neklidné rodinné situace. 
 
Převzetí dítěte do péče a adaptace na nové prostředí  
 
Pěstounka zmiňuje, že samotné převzetí neteře proběhlo velice rychle a bez problémů. Ka-
rolína si na nové prostředí zvykla rychle, našla si brzy nové kamarády, ve škole prospívala 
řádně. Karolína vychází dobře i s dalšími členy domácnosti, jelikož se s nimi znala již z 
minulosti. 
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Problémy v souvislosti s adaptací dítěte v rodině 
 
Pěstounka žádné takové problémy nezmiňuje. Doplňuje, že menší neshody panovaly mezi 
ní a otcem Karolíny, který nesouhlasil s tím, aby jeho dcera vyrůstala u své tety. Vztahy 
jsou ale nyní již zcela v pořádku. 
 
Konzultace případných problémů s odborníky 
 
Pěstounka uvádí, že je v kontaktu se sociální pracovnicí oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí a pracovnicí Sdružení pěstounských rodin, která do jejich rodiny dojíždí. 

Žádné jiné odborníky nebyla nucena kontaktovat, neboť Karolína řádně prospívá ve škole, 

tetu respektuje, v tomto směru s ní nejsou žádné problémy. 

 

Kontakty s biologickými rodiči 

 

Pěstounka sděluje, že se Karolína pravidelně vídá se svým otcem, jejich vztahy se podstat-

ně zlepšily, otec zřejmě pochopil, že na dceru kladl nepřiměřené nároky a že dceři nene-

chával vůbec žádný volný čas. S matkou Karolína v kontaktu není, nikdo neví, kde se mat-

ka nachází. 

 
 
 
 

Rodina č. 4 

Charakteristika rodiny:  

 

Paní Dagmar (47 let), rozvedená, má v pěstounské péči jedno dítě od jeho dvou let (Kris-
týna, 7 let).  U dítěte je diagnostikováno lehké mentální postižení, biologičtí rodiče zbaveni 
rodičovské odpovědnosti.  

 

U dítěte byla nařízena ústavní výchova, jelikož biologičtí rodiče byli odsouzeni za týrání 
svěřené osoby. Následně byli rodiče zbaveni rodičovské odpovědnosti. Kristýnka si u pěs-



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 35 

 

tounky velice rychle zvykla, navázali spolu bez problému kontakt. Dítě se léčí pro oční 
vadu, dále bylo diagnostikováno lehké mentální postižení, sledována na neurologii a nefro-
logii. Pěstounka je rozvedená, má dospělou dceru, která již je samostatně výdělečně činná 
a v domácnosti nebydlí. 

Kristýna navštěvuje mateřskou školu, poslední 

 

Kristýna navštěvuje mateřskou školu, poslední ročník jako odklad školní docházky. Ve 
školce navštěvuje kroužek keraminky. Z důvodů nepříznivé situace v biologické rodině je 
Kristýna opožděná ve vývoji. Prospívá jí pravidelný režim a spánek. 

Je v péči očního lékaře. Dále dochází na neurologii (epilepsie) a nefrologii (enuréza). 

 

Analýza rozhovoru:  

Motivace pěstounů k přijetí dítěte do péče  

Pěstounka sděluje, že důvodem, proč se rozhodla požádat o zařazení do evidence žadatelů 
o osvojení byl zejména ten, že její vlastní dcera začala dospívat, již nepotřebovala tolik její 
péči a pěstounka cítila potřebu pomoci nějakému dítěti. O svém záměru hovořila jak se 
svou dcerou, tak také matkou, která žije ve stejném rodinném domě v přízemí. 

 
Převzetí dítěte do péče a adaptace na nové prostředí 
Paní Dagmar přiznává, že péče o Kristýnku je značně náročná. Samotné převzetí dítěte do 
výchovy bylo trošku náročné, pěstounka měla obavy, jak přijme novou rodinu holčička. 
Byla velmi překvapena, Kristýnku si u nich velice rychle zvykla. Pro paní Dagmar bylo asi 
nejtěžší to, že dívenka vyžadovala její neustálou pozornost a péči. Postupně začala pěs-
tounka vyřizovat záležitosti ohledně přijetí dítěte do mateřské školy v místě bydliště. Ná-
sledně bylo domluveno, že Kristýnka bude mít ve školce osobní asistentku. Nejtěžší asi 
bylo pro paní Dagmar přijetí okolí. Sděluje, že při společných procházkách se setkává s 
reakcí okolí „co to máte za děcko.“ Pěstounka se snaží tyto situace přecházet, ale jak sama 
přiznává, leckdy je to velmi těžké. Paní Dagmar si je vědoma a zná rodinnou anamnézu 
dítěte, že byla rodiči týrána. Svému okolí však tyto skutečnosti nesděluje, žije si svým ži-
votem. Její dospělá dcera i matka Kristýnku přijali bez problému, berou ji takovou, jaká je. 

 
 
Problémy v souvislosti s adaptací dítěte v rodině 
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Paní Dagmar se musela po převzetí dítěte do výchovy vypořádat zejména s tou skutečností, 
že Kristýnka byla často ve sledování lékařů. Pravidelně dojíždí do oční ambulance, na nef-
rologii a neurologii. 

 
Konzultace případných problémů s odborníky 
 

Pokud se vyskytne nějaký závažnější problém, pěstounka má možnost kontaktovat sociální 
pracovnici na příslušném oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde s ní projednají vše 
potřebné, předají kontakty na odborníky a nebo ji prostě jen vyslyší. Pracovníci úřadu také 
pěstounku a nezletilou pravidelně navštěvují v rámci dohledu nad výkonem pěstounské 
péče. 

V roce 2013 paní Dagmar uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče se Sdružením pěs-
tounských rodin, které má sídlo na adrese Anenská, Brno Zde jsou jí nápomocni ohledně 
samotného výkonu pěstounské péče. Paní Dagmar má možnost s touto organizací řešit ak-
tuální situaci u nezletilé, pracovnice této organizace pěstounku pravidelně navštěvuje v její 
domácnosti, je jí nápomocna s řešením různých problémů. Sdružení pěstounských rodin 
má také nabídku nejrůznějších letních táborů, kterých by se Kristýnka mohla v pozdějším 
věku zúčastnit. Z uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče pro paní Dagmar plyne také 
povinnost se pravidelně vzdělávat. 

Ona sama využívá možnost respitní péče. Rodina je v kontaktu s dospělou dcerou paní 
Dagmar a matkou paní Dagmar, které zajišťují v případě potřeby hlídání. 

Respitní péči využívá pěstounka formou hlídání. V uplynulém roce čerpala pěstounka také 
finance na pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě po dobu, kdy byla v pracovní 
neschopnosti. Rodinné prostředí a starostlivá péče pěstounky Kristýně prospívá. 

Pěstounka se účastní povinného vzdělávání formou dvouhodinových besed u kulatého sto-
lu, využívá také, při této příležitosti, možnost hlídání dětí v dětském koutku. 

 

 

Kontakty s biologickými rodiči 

 

K otázce ohledně biologické rodiny pěstounka sděluje, že rodiče ani jiný příbuzný její ro-
dinu nikdy nekontaktoval ani se jinak nezajímal o vývoj dítěte. Pěstounka ví, že má Kris-
týnka starší dceru, která žije u svých rodičů, k týrání docházelo pouze vůči mladší dceři, 
která měla zjevnou oční vadu a také bylo zřejmé lehké mentální postižení. Pěstounka při-
pouští možnost, že se sourozenci někdy v budoucnu budou moci setkat. 
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Rodina č. 5 

Charakteristika rodiny:  

 

Manželé Ivana (48 let) a Josef (49 let), oba pěstouni, mají v pěstounské péči dvouletého 
vnuka Josefa od jeho tří měsíců. 

 

Manželé mají svého vnuka v péči od jeho tří měsíců. Jejich syn si našel přítelkyni, neměli 
však kde bydlet, stěhovali se z jedné ubytovny na druhou, byli bez finančních prostředků. 
Přítelkyně poté otěhotněla a narodil se nezl. Josef. Jednoho dne rodiče přivezli svého syna 
k prarodičům se slovy, že se o něj nemůžou postarat. Prarodiče tak museli ze dne na den 
převzít vnuka do své péče, zaregistrovat ho u dětské léařky, nakoupit potřebné oblečení, 
hygienické potřeby a další nezbytné věci. U nezletilého Josefa navíc bylo podezření na 
žloutenku, jelikož oba rodiče se u nich projevila žloutenka. Babička tedy muselas vnukem 
absolvovat několik vyšetření, které nakonec žloutenku vyvrátilo. Dítěte je však stále ve 
sledování, protože je dle vyjádření dětské lékařky v rizikové skupině. 

Babička před nástupem na rodičovskou dovolenou s Josefem pracovala jako dělnice v ze-
mědělském družstvu. Dědeček pracuje jako dělník ve stavební firmě 

Josef prospívá dobře, prarodiče se o něj řádně starají.  

Josef by měl příští rok nastoupit do mateřské školy, dle slov pěstounky by mu prospěl ko-
lektiv vrstevníků.  

Nezletilý Josef má výborné zázemí, žije se svými prarodiči ve velkém rodinném domě se 
zahradou, na které mu dědeček vybudoval houpačku, skluzavku, pískoviště a další věci. 
Zde tráví Josef nejvíce času. 

 

Analýza rozhovoru:  

Motivace pěstounů k přijetí dítěte do péče  

Pěstouni shodně uvádí, že hlavní motivací pro ně byla snaha postarat se o vnuka. Udělají 
vše, co bude v jejich silách, aby vnuka řádně vychovali. 

 
Převzetí dítěte do péče a adaptace na nové prostředí 
Pěstouni sdělují, že vzhledem k věku dítěte proběhlo převzetí bez jakýchkoliv problémů, 
stejně tak adaptace dítěte na nové prostředí. 
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Problémy v souvislosti s adaptací dítěte v rodině 
 
Pěstouni si nejsou vědomi nějakých takových problémů. Pouze doplňují, že pro ně samotné 
to byl trochu šok, kdy se ze dne na den museli dostat do jiných rolí, začali mít jiné starosti, 
pěstounka nastoupila na rodičovskou dovolenou, jednalo se o náhlou změnu. 

 
Konzultace případných problémů s odborníky 
 

Pokud se vyskytne nějaký závažnější problém, pěstounka má možnost kontaktovat sociální 
pracovnici na příslušném oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde s ní projednají vše 
potřebné, předají kontakty na odborníky. 

Pěstouni mají s vnoučetem určité problémy, a to zejména v tom, že Josef neposlechne, dělá 
si co chce, na příkazy nereaguje, se vším kolem sebe bije, vše rozbíjí.  

Pěstounka se proto obrátila s žádostí o pomoc na sociální pracovnici oddělení sociálně-
právní ochrany dětí, která nad výkonem pěstounské péče vykonává dohled. Pracovnice 
doporučila pěstounům konzultovat nastalou situaci s odborníkem – dětským psychologem. 
Nyní je pěstounka i s vnukem objednaná na konzultaci k psychologovi, má zájem situaci 
řešit, dokud je dítě ještě malé. 

 

Kontakty s biologickými rodiči 

 

Rodiče se ozvou přibližně jednou za měsíc a chtějí syna vidět. Jelikož jsou oba rodiče za-
dlužení, paní Ivana a Josef mají obavy pustit je do svého domu. Vždy se domluvili tak, že i 
s vnukem dojeli za rodiči do města, ve kterém bydlí a sešli se na veřejném místě, někdy v 
nákupním centru, jindy v parku a rodiče mohli chvíli se synem pobýt za přítomnosti paní 
Ivany a Josefa.  

V únoru 2014 se rodičům narodilo další dítě a od té doby nikdo o nich neslyšel. Od února 
ani jednou nezavolali, aby se zeptali na svého syna. Paní Ivana tuší, že se její snacha zdržu-
je zřejmě v nějakém azylovém domě pro matky s dětmi v tísni. 
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Rodina č. 6 

Charakteristika rodiny:  

 

Manželé Vlasta (63 let) a Petr (65 let), oba pěstouni, mají v pěstounské péči svého sedm-
náctiletého vnuka Pavla od jeho pěti let. 

 

Manželé mají svého vnuka v pěstounské péči od jeho pěti let. Stalo se tak poté, co jejich 
syn tragicky zahynul při dopravní nehodě. Účastníkem nehody byla také matka dítěte, kte-
rá se následkem toho psychicky zhroutila. Vnuka tak převzali do péče prarodiče. S vnukem 
neměli prakticky nikdy žádné problémy, měli zajištěno vhodné bydlení, byli zaměstnaní, 
nic tak nebránilo, aby vnuk mohl žít v jejich domácnosti.  

 

Na druhém stupni základní školy se u Pavla začaly objevovat drobné problémy v souvis-
losti s prospěchem. S chování Pavel neměl nikdy problémy, avšak nechtělo se mu čit, po-
važoval studium za zbytečné, byl líný psát domácí úkoly. Pavel je chytrý chlapec a dle 
sdělení učitelů by to mohl dotáhnout daleko, musel by však chtít.  

 

Dnes Pavel studuje střední odborné učiliště, obor automechanik, zvolený obor chlapce 
nadchl, vždy rád pomáhal svému dědečkovi a strýci v rodinné firmě. Chlapec v této firmě 
také vykonává svou praxi, která je v rámci školy povinná.  

 

Analýza rozhovoru:  

Motivace pěstounů k přijetí dítěte do péče  

 

Pěstouni sdělují, že důvodem bylo úmrtí jejich syna, otce Pavla a následné psychické 
zhroucení jeho matky. Neváhali ani chvíli a vnuka si vzali k sobě.  

 
Převzetí dítěte do péče a adaptace na nové prostředí 
 
Pěstouni sdělují, že Pavel byl malý, převzetí proběhlo bez problémů, stejně tak adaptace 
dítěte na nové prostředí. Pavel si v té době zřejmě neuvědomoval, co se stalo. 

 
Problémy v souvislosti s adaptací dítěte v rodině 
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Pěstouni si nejsou vědomi žádných takových problémů.  

 

Konzultace případných problémů s odborníky 
 

Pokud se vyskytne nějaký závažnější problém, pěstounka má možnost kontaktovat sociální 
pracovnici na příslušném oddělení sociálně-právní ochrany dětí, popřípadě pracovnici 
Sdružení pěstounských rodin.  

 

Kontakty s biologickými rodiči 

 

S matkou chlapec byl v kontaktu pouze několik měsíců po dopravní nehodě, když matka 
bydlela u svých rodičů, kteří se o ni starali. Její zdravotní stav se však postupně zhoršoval, 
projevila se u ní psychická porucha, po nějaké době jí byl přiznaný invalidní důchod. Pavel 
matku pravidelně navštěvoval, ovšem postupem doby Pavlovi návštěvy jeho matky značný 
negativní vliv. Matka chlapce přestala poznávat, byla na něj zlá, odháněla ho od sebe. Pra-
rodiče se poté dohodli, že bude lepší, když Pavel s matkou nebude v kontaktu.  

 

 
 

4.5 Shrnutí a vyhodnocení rozhovorů s pěstouny 

 

     V této kapitole uvádím vyhodnocení odpovědí z jednotlivých rozhovorů, které jsem 

provedla. 

 

Motivace pěstounů k přijetí dítěte do péče  

U čtyř rodin se setkáváme se snahou pomoci dítěte v příbuzenském vztahu, aby se předešlo 
ústavní výchově. U jedné rodiny je to snaha po vlastních dětech ze zdravotních důvodů. V 
dalším případě převažuje snaha pomoci dítěti, aby mohlo vyrůstat v náhradní rodině z dů-
vodu nepříznivé situace v rodině biologické. 

 
Převzetí dítěte do péče a adaptace na nové prostředí 
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Pěstouni neuvádí žádné závažné problémy při převzetí dítěte do péče a následné adaptací 
dítěte na nové prostředí. U tří rodin bylo zmíněno, že se jim ze dne na den změnil život, 
byli nuceni koupit veškeré věci pro děti, oblečení, vybavení dětského pokoje a jiné. Ostatní 
pěstouni neuvedli žádné problémy. 

 
Problémy v souvislosti s adaptací dítěte v rodině  
 
Jedna rodina uvedla problémy s častými návštěvami lékařů v souvislosti se zdravotním 
stavem dítěte. Dvě rodiny zmínily spíše problémy ve vztahu mezi osobou pěstouna a pří-
buznými, kdy tyto osoby nesouhlasily se svěřením dítěte pěstounovi. 

 

Konzultace případných problémů s odborníky 
 

Všichni pěstouni se shodli, že pokud se vyskytne nějaký závažnější problém, mají možnost 
kontaktovat sociální pracovnici oddělení sociálně-právní ochrany dětí a dále klíčovou pra-
covnici Sdružení pěstounských rodin. S touto organizací mají všichni pěstouni uzavřenou 
dohodnut o výkonu pěstounské péče.  

 

Kontakty s biologickými rodiči 

Zde se setkáváme s různými odpověďmi. Toto souvisí s odlišnými zkušenostmi pěstounů. 
U většiny rodin převažuje nezájem ze strany biologické rodiny o jejich děti. 
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ZÁVĚR 

 

     Ve své bakalářské práci jsem se snažila popsat jednu z forem náhradní rodinní péče, a 

to pěstounskou péči. Zaměřila jsem se na motivaci, která vede pěstouny k přijetí dítěte do 

rodiny, adaptace dítěte i rodiny a jaké problémy je případně nutné řešit v souvislosti s    

přijetím dítěte do pěstounské rodiny. 

     Cílem bakalářské práce bylo zjistit názory a postoje současných pěstounů na            

problematiku pěstounské péče a jaké problémy jsou nuceni řešit v každodenním životě. 

Dále zjistit motivaci pěstounů k převzetí dítěte do pěstounské péče a následné přijetí dítěte 

v rodině pěstounů. 

     Pro svůj výzkum jsem si zvolila kvalitativní výzkum. Rozhovory jsem vedla s šesti   

pěstounskými rodinami. V praktické části jsem uvedla charakteristiku jednotlivých rodin, 

provedla analýzu rozhovoru a následné vyhodnocení. 

     Domnívám se, že se mi podařilo cíl mé práce splnit. Moje práce může být přínosem pro 

odborníky v oblasti náhradní rodinné péče, stejně tak pro stávající pěstouny, ale i pro    

žadatele o pěstounskou péči. 

 

     Pěstounské rodiny se vyrovnávají s nevšedními situacemi, které se dotýkají jak rodičů, 

tak přijatých i biologických dětí. Jsou nuceny řešit otázky navazování pout, přizpůsobování 

a hledání identity. Vytvoření podpůrného rodinného zázemí a připravenost na krizové    

situace jsou zásadními předpoklady zdravého a trvalého rodinného vztahu.17 

 

                                                

 

17 Schoolerová, J. Adopce vztah založený na slibu. Praha: Návrat domů, 2002 
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