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ÚVOD 
 

 

 Proč právě téma náhradní rodinné péče? To je otázka, kterou bych ráda 

objasnila hned na začátku své práce. Dříve jsem se o tuto problematiku více 

nezajímala, až do doby, kdy jsem loňské léto nastoupila na týdenní praxi na 

pracoviště náhradní rodinné péče Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Zde 

jsem měla možnost mimo jiné nahlédnout do testových metod, které slouží 

k posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči a k výběru vhodných uchazečů o 

dítě. Mohla jsem být při úspěšném zprostředkování adopce pro dítě a jeho 

předání rodičům. V neposlední řadě jsem měla možnost seznámit se s rodinami, 

které si vzaly do své péče jedno nebo více dětí z dětských domovů nebo 

kojeneckých ústavů. Tato osobní setkání s rodinami a jejich zkušenosti mi daly 

z celého týdne nejvíce. Díky nim jsem začala uvažovat o náhradní rodinné péči 

jako o možném tématu své bakalářské práce. Rodiny mají dítě buď osvojené, tj. 

adoptované, nebo v pěstounské péči. Seznámení s rodinami probíhalo během 

společného kolokvia, které bylo určené pro pěstouny i adoptivní rodiče. V jeho 

průběhu jednotlivé rodiny vyprávěly o svých zkušenostech s dítětem, které 

přijaly do své péče. Při poslouchání příběhů pěstounských rodin, jsem si stále 

více uvědomovala, jak důležité a vůbec ne snadné rozhodnutí to pro rodiny, ale i 

pro přijímané děti, je. Je to velký zlom v životě dospělých a podle toho, co jsem 

slyšela, neprobíhalo společné soužití vždy podle jejich představ. Právě díky tomu 

jsem začala přemýšlet nad tím, co vlastně taková změna může s rodinou udělat a 

jak ji může změnit. Každý, kdo se k takovému kroku odhodlá, do toho jistě jde 

s určitými očekáváními a představami, které se vůbec nemusí naplnit. A to je to, 

čím bych se ráda zabývala ve své práci.  

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila kvalitativní výzkum. Mým 

cílem je prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů zjistit a následně 
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porovnat pohledy čtyř rodin na to, co se změnilo po přijetí „cizího“ dítěte do 

rodiny. Mé otázky budou směřovat k jejich představám o náhradní rodinné péči 

před a po přijetí dítěte a zaměřím se především na změny, které podle nich po 

přijetí dítěte do pěstounské péče v rodině nastaly. Rodiny, které jsem si pro svůj 

výzkum vybrala, mají alespoň jedno nebo více dětí v pěstounské péči. O výzkum 

adoptivních rodin jsem neměla takový zájem, protože adopce mnoho věcí 

usnadní už jen tím, že rodiče se stávají po rozhodnutí soudu zákonným 

zástupcem dítěte a vlastní rodina dítěte by neměla hrát žádnou roli. To je jiné u 

rodin pěstounských, kde pěstouni nejsou zákonnými zástupci dítěte. Už tím může 

vznikat mnoho problémů.  

 

 Další důvod mého zájmu o toto téma je možnost následného výzkumu při 

magisterském studiu, kdy bych v rámci diplomové práce navázala na výzkum 

k práci bakalářské. Mohlo by být zajímavé zjistit a porovnat situaci a změny po 

dvou dalších letech.  
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1  OBJASNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 

 V první kapitole uvedu základní vymezení pojmů, se kterými budu 

v průběhu své bakalářské práce pracovat. Některé zmíním jen okrajově a 

podrobněji je rozeberu v následujících kapitolách.   

 

1.1 Náhradní rodinná péče 

 

„Náhradní rodinná péče je souhrnné označení pro všechny druhy nekolektivní 

péče o děti, o které se z nejrůznějších důvodů nemohou starat biologičtí rodiče.“ 

(Klimeš, 2002, s. 4.). 

 

Pro definování pojmu „náhradní rodinná péče“ jsem vybrala citaci, která 

se mi zdála nejvíce výstižná. K mému překvapení pojem náhradní rodinná péče 

není přímo a jednotně definován. Jeho definici není například možné najít 

v Psychologickém slovníku (Hartl a Hartlová, 2009), kde jsem ji vzhledem 

k tématu vyhledávala nejdříve. Dále jsem hledala pojem ve slovníku sociální 

práce, kde je místo něj vymezen termín „náhradní výchovná péče“, který je 

definován jako:  

 

„Forma náhradní rodiny u dětí bez vlastního funkčního rodinného zázemí, tj. 

kojenecké ústavy, dětské domovy, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, ústavy 

sociální péče, pečovatelské rodiny a poručenství. Náhradní výchovná péče má 

tedy zásadně dvě formy – ústavní a rodinnou.“ (Matoušek, 2003, s. 115-116). 
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O rozdílech pojmů náhradní péče a náhradní výchova hovoří Albín 

Škoviera v knize Dilemata náhradní rodinné výchovy (2007). Nesouhlasí 

s rozdělováním těchto dvou pojmů a upozorňuje na důležitost jejich sjednocení. 

Výchova jako proces rozvíjení osobnosti individua je primární, nikoli náhradní. 

Základním smyslem péče je především materiální a sociální postarání se o dítě, o 

které se nemohou postarat jeho biologičtí rodiče nebo si o to říká jeho životní 

situace, ve které se ocitlo.  

 

„ Péče je dlouhodobá, celoživotní, týká se všech; výchovu si spojujeme 

především s dětmi. Výchova? To je ideologický a dnes už i překonaný pojem. 

Cítíme z něj manipulaci. Dítě přece nejlépe ví, co potřebuje… Výchova zahrnuje 

i péči, avšak pečovat lze i bez toho, že bychom vychovávali.“ (Škoviera, 2007, s. 

23). 

 

Zda používat pojem výchova či péče není jednoznačné. I to možná 

způsobuje, že pojem není zcela znám a bývá kolikrát chybně interpretován. 

Každý má na vhodnější pojem jiný názor a i to může být vysvětlením toho, proč 

termín „náhradní rodinná péče“ není jednotně definovaný. To, v čem se většina 

autorů shoduje, je, že dítě je v náhradním výchovném prostředí, ve kterém je mu 

poskytována péče a dostává se mu výchovy. Já se přikláním k termínu, „náhradní 

rodinná péče“. Hlavní důvod je, že v prostředí, ve kterém jsem se 

s problematikou setkala, jsem jiné pojmenování neslyšela a tento termín je pro 

mě přijatelnější. Přece jen od slova „péče“ je možné odvodit slovo „pečovatel“. 

To je přece on, kdo si dítě bere do své péče, nejen pro to, aby je vychovával, ale 

poskytl mu to, co mu „vychovatel“ v různých sociálních zařízeních poskytnout 

nemohl. 
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Náhradní rodinná péče má 3 základní formy: osvojení, hostitelství a pěstounská 

péče (MPSV, 2013). 

 

1.1.1 Osvojení 

je forma náhradní rodinné péče v České republice, která je definována 

jako: „…přijetí cizího dítěte za vlastní adoptivními rodiči…“ (Hartl a Hartlová 

2009, s. 387). 

 

Pojem adopce je totožný s pojmem osvojení. Adoptivní rodiče přijímají 

s dítětem zároveň jeho biologická práva a povinnosti. To znamená, že se stávají 

po právní stránce jeho zákonnými zástupci a jsou uvedeni v rodném listě 

osvojence. Adopcí zanikají vzájemná práva mezi osvojencem a jeho původní 

rodinou, která buď dala souhlas s adopcí, nebo neprojevovala po určitý, státem 

stanovený čas zájem. Rozlišují se dva druhy osvojení – zrušitelné a nezrušitelné. 

Nezrušitelné je možné až po dovršení 1 roku věku dítěte. 

V České republice je možné adoptování osob, které nedosáhly plnoletosti, tj. do 

18 let věku.  

 

1.1.2 Hostitelství 

je forma náhradní rodinné péče, při které si dobrovolník bere dočasně dítě 

k sobě domů. Stávající právní úprava termín „hostitelství“ nezná, proto se 

v současné době řídí §30 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  

 

„ Hostitelská péče umožňuje pobyt dítěte vyrůstajícího v ústavním zařízené 

v nové rodině o víkendech a prázdninách. Je optimálním řešením pro starší děti, 

které není možno z nejrůznějších důvodů umístit do náhradní rodiny natrvalo a 

které již dokáží rozumově a citově tuto situaci zvládnout“ (Kovařík a kol., 2004, 

s. 151). 
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1.1.3 Pěstounská péče 

je právně vymezená zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonu č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění 

pozdějších předpisů: 

 

„ Pěstounská péče je zvláštní formou státem řízené a kontrolované náhradní 

rodinné výchovy, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i 

přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě se svěřuje do péče jedince nebo 

manželské dvojice. Pěstouni mají právo rozhodovat o běžných věcech dítěte, 

k výkonu mimořádných záležitostí žádají souhlas rodičů, případně rozhodnutí za 

ně vydává soud“ (cit. dle Matějčka a kol., 1999, s. 34-35). 

 

Největší rozdíl této formy náhradní rodinné péče a adopce spočívá v tom, 

že děti v pěstounské péči nejsou právně volné. Biologičtí rodiče se o ně nemohou 

nebo nechtějí starat, ale zároveň projevují zájem (kolikrát jen sporadický), aby o 

dítě nepřišli úplně. Pro možnost právního uvolnění a případnou žádost o adopci 

je nutnost šestiměsíčního zdržení se kontaktu ze strany biologického rodiče.  

Podrobněji se budu tématu pěstounské péče zabývat ve druhé kapitole, 

Pěstounská péče. 

 

1.1.3.1 Pěstounská péče na přechodnou dobu 

 je relativně nový institut náhradní rodinné péče, který byl do zákona o 

rodině začleněn v souvislosti s novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, s účinností ode dne 1. 6. 2006. Jedná se o rodinnou, 

individuální formu péče, která je podporovaná státem. Tato péče by měla být 

poskytována nezletilým dětem po nezbytně nutnou, relativně krátkou dobu, 

v domácnostech pěstounů nebo v zařízeních pro výkon pěstounské péče. Tento 

institut náhradní rodinné péče je především pro děti, které náhle nemohou zůstat 

ve své rodině, ale jejich situace nedovoluje osvojení nebo dlouhodobou 

pěstounskou péči. Tím pádem mohou být umístěny do přechodných 
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pěstounských rodin. Do takové rodiny může být svěřeno dítě, které nemůže po 

určitou dobu z velmi vážných důvodů zůstat ve své vlastní biologické rodině, ale 

předpokládá se, že by se po vyřešení těchto důvodů, mohlo do rodiny vrátit. O 

svěření dítěte i v tomto případě rozhoduje soud. Rodiny jsou pravidelně 

supervidovány a školeny. Soud je také povinen každé tři měsíce přezkoumat, zda 

trvají důvody pro pobyt dítěte u pěstounů pro přechodnou dobu. Dle novely 

zákona z roku 2012 může tato péče trvat nejdéle jeden rok. I pěstounská péče na 

přechodnou dobu je finančně zajištěna ze systému státní sociální podpory. 

Pěstounům i dětem i v této formě pěstounské péče náleží dávky ve stejném 

rozsahu jako v ostatních případech svěření dítěte do klasické pěstounské péče. 

  

 

1.2 Rodina 

 

Rodina je v Psychologickém slovníku (Hartl a Hartlová, 2009, str. 512) 

charakterizována jako „…společenská skupina spojená manželstvím nebo 

pokrevními vztahy a odpovědností a vzájemnou pomocí…“ 

 

Ve slovníku jsem dále našla termín rodina funkční, která je 

charakterizovaná jako „…rodina, ve které dochází k úspěšnému řešení problémů, 

existuje příznivé emocionální klima a dochází ke stálému vyrovnávání vztahů 

uvnitř rodiny v souladu s životním cyklem jejich členů…“ (Hartl a Hartlová, 

2009, s. 512).  

 

Přesnou definici nefunkční rodiny jsem nenašla, ale podle předešlé 

definice můžeme říci, že je to naopak rodina, která není schopna řešit své úkoly a 

problémy a po nějaké době je provázena nepříznivým emocionálním klimatem. 

Vztahy v rodině nejsou uspokojivé a členové rodiny nežijí v souladu. Taková 

rodina často končí rozpadem či zánikem. 
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 Když už jsme se zmiňovala o funkcích, které rodina má, bylo by dobré 

zmínit zde alespoň základní z nich. Jsou to tyto funkce: 

 funkce reprodukční, 

 sociálně ekonomická, 

 kulturně výchovná, 

 sociálně psychologická, 

 emocionální. 

 

V dnešní době je velké množství neúplných rodin, ve kterých žije dítě 

pouze s jedním z rodičů, ve větší míře s matkou. Takové děti nevidí v praxi vztah 

mezi mužem a ženou, což způsobuje, že postrádají pravdivý model. To samé 

platí v případě homosexuálních vztahů, které mají v péči dítě. Virginie Satirová 

(1994, s. 146-149) ve své Knize o rodině uvádí pojem “rodina speciální“, která je 

v dnešní době čím dál více zastoupena. Mnoho dětí je kvůli nejrůznějším 

důvodům vychováváno lidmi, kteří je nepřivedli na svět. Stoupá také počet dětí, 

které vyrůstají u dvojic stejného pohlaví, většinou u žen. Tyto děti se stávají částí 

rodin nových, které jsou běžně nazývané jako rodiny nevlastní, adoptivní nebo 

pěstounské.  

 

 Dalším typem může být rodina smíšená, která se vyskytuje u lidí, kteří za 

sebou mají již jedno nebo více nepovedených manželství či partnerství. Smíšené 

rodiny mají určité společné znaky. Hlavním je, že se skládají dohromady s částmi 

svých předchozích rodin. Proto můžeme rozlišovat 3 základní formy smíšené 

rodiny: 

1. žena s dětmi si vezme muže bez dětí, 

2. muž s dětmi si vezme ženu bez dětí, 

3. muž i žena mají děti s předchozími partnery. 

 

Je to právě rodina, která nás od samého začátku ovlivňuje a jež by měla 

tvořit náš základní stavební kámen, který bude pevný po zbytek života. Ale ne 
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vždy se na rodinu můžeme spolehnout. Kvalita rodiny jde ruku v ruce s její 

funkčností. Velmi důležitá je pro rodinu intimita, síla, autonomie, důvěra, 

bezpečí a schopnost komunikace. Právě těmito hodnotami a jejich naplňováním 

se každá rodina liší (Satirová, 1994, s. 11). 

 

 

1.3 Proces zprostředkování pěstounské péče 

 

„Přijetí dítěte je změna, která hluboce zasahuje do fungování systému 

bezdětného manželství i do osobností jednotlivých zúčastněných. Tato změna 

může být k horšímu i k lepšímu.“ (Klimeš, 2002, s. 42). 

 

Proces, který předchází přijetí dítěte do rodiny, má své fáze a pravidla, 

která jsou v souladu s legislativou. Celý proces začíná u žadatelů, kteří chtějí do 

své rodiny přijmout nového člena. Jedná se buď o rozhodnutí párů, které děti mít 

nemohou, nebo o rodiny, které chtějí ještě krom svých vlastních dětí, poskytnout 

péči a pomoc dítěti z některého ze sociálních zařízení. Všem fázím předcházejí 

úvahy případných žadatelů o tom, zda tento krok mají udělat a co všechno to 

bude obnášet.  

 

Samotný proces začíná podáním žádosti na příslušném městském úřadě 

podle trvalého bydliště, čímž se zahájí správní řízení. Tím začíná povinnost 

žadatelů spolupracovat s příslušnými orgány. S informacemi a spisovou 

dokumentací žadatelů dále pracuje příslušný krajský úřad. Žadatelé musí 

podstoupit psychologické posouzení, které je nezbytné pro zařazení žadatelů do 

evidence a posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem právě krajského 

úřadu. Nezbytnou součástí celého procesu je aktivní účast žadatelů na kurzu 

přípravy osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny. Téměř posledním krokem 

je fáze zprostředkování, kterou má na starosti poradní sbor. Když je vhodná 



16 
 

rodina vybrána, některý z pracovníků krajského úřadu ji kontaktuje a domluví 

společný termín pro vyřízení celého procesu.  

 

„Základním principem při zprostředkování NRP je vyhledání těch nejvhodnějších 

náhradních rodičů pro dítě, ne naopak“ (Nožířová, 2012, s. 62-63). 
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2  PĚSTOUNSKÁ PÉČE 

 

2.1 Historie pěstounské péče 

 

 Za kořeny pěstounské péče můžeme dle Zdeňka Matějčka (1999) 

považovat instituce kojných, které společně s chůvami patřily ve středověké 

Evropě ke služebnictvu panovnických dvorů nebo domácnostem městských 

bohatších rodin. Nejblíže pěstounské péči bylo asi období renesance ve Francii. 

Rodina svěřovala své dítě na dva roky najaté kojné na venkov, která se o něj 

starala. Pokud dítě přežilo, rodina si ho brala zpět.   

 

Zřizování nalezinců se řadí ke konci 18. století, ve kterém i nadále existují 

placené kojné i chůvy, kterým se poprvé dostává názvů „pěstouni“. V této době 

se začíná do situace zapojovat stát. Děti z nalezince posílá kojným na venkov na 

dobu šesti let. Tato tak zvaná instituce kojných byla v každé době kritizována, v 

této například kvůli škodícímu vlivu mléka kojné (nemateřského mléka) na dítě. 

Bylo to riskantní i proto, že kojné nebyly tehdy lékařsky vyšetřeny a mohlo se 

stát, že kojené dítě se od nich nakazilo infekcí. (Matějček a kol., 1999, s. 25) 

 

Období 19. století, především na našem území, popisuje ve svém spise V. 

Franc (cit. dle Matějčka a kol., 1999, s. 26). Mimo jiné poznamenává, že jsou 

nalezince podporovány zemským fondem, který činil v té době 400 tisíc zlatých 

ročně. Plat pěstounky se odvíjel od věku dítěte. Čím starší dítě bylo, tím méně 

peněz dostávala. Bylo tomu naopak než v dnešní době. Odměna, tedy plat, za 

starání se o dítě byl závislý na potvrzení o tom, zda je dítě v pořádku, které 

vydával farář. Důležité bylo také vyšetření, které prokazovalo, že je pěstounka 

zdravá a o dítě se může postarat, což měl na starosti lékař, navštěvující rodinu 

jednou za dva měsíce. Po ukončení šestého roku, když dítě dosáhlo tzv. 
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normálního věku, musela pěstounka dítě odvést do přijímací kanceláře a spolu 

s dítětem vrátit kontrakt i zbytek ošetřovného. Cesta dítěte pokračovala do 

kláštera. Odtud se děti rozesílaly do domovských obcí, kde byly buď přiřazeny 

žádající rodině, nebo byly živeny střídavě po domech a většinu času žebraly. 

Roku 1902 je Zemským fondem zřízen sirotčí fond a o dva roky později vznikají 

první Okresní komise pro péči o mládež. Tyto instituce vznikají v jednotlivých 

okresech a mají za úkol péči o osiřelé i opuštěné děti. Zásadní je rok 1908, který 

je počátkem pro samostatnou Českou zemskou komisi pro péči o mládež při 

Zemské školní radě. Jejími členy se stávají dobrovolní pracovníci z různých 

oborů, kteří by měli koordinovat činnost již zmíněných Okresních komisí péče o 

mládež. (Pro představu uvedu, že roku 1910 bylo Okresních komisí třicet jedna a 

o 8 let déle počet narostl na 138.) 

 

Za první republiky se z okresních komisí stala Okresní péče o mládež. Její 

funkce se nezměnila. Stále měla na starost péči o osiřelou a opuštěnou mládež. 

Navíc byla doprovázena také výkonnou mocí. Z České zemské komise se stalo 

Zemské ústředí péče o mládež. V tomto období, konkrétně k roku 1931, měly 

okresy na starost 24 sirotčinců a stát 60 dětských domovů. Kapacita jednotlivých 

dětských domovů byla stanovena nejvýše na 20 dětí. Některé děti měly štěstí a 

trávily v domově jen tolik času, kolik ho bylo potřeba k vyřízení soudních 

formalit. Poté byly buď vráceny do vlastních rodin, nebo pro ně pracovníci 

vyhledávali vhodné pěstounské či adoptivní rodiny. Když se dítěte neujala žádná 

rodina, přecházelo do ústavů starších dětí nebo do zařízení pro mládež. (Matějček 

a kol., 1999, s. 28) 

 

Pěstounská péče se dělila na 4 typy (Matějček a kol., 1999, s. 29): 

 

1) Pěstounská péče „nalezenecká“ 

Dítě se svěřovalo z nalezince či sirotčince do péče nejčastěji obou manželů. 

Dítě v rodině zůstávalo obvykle do 10ti, maximálně do 16ti, let a poté se 
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navracelo do ústavu. Za celým tímto dějem stojí ústav, který na základě tzv. 

ústavního poručenství zajišťoval vhodné pěstouny a dohled nad péčí o 

svěřené děti. 

 

2) Pěstounská péče řízená a kontrolovaná Okresními péčemi o mládež 

Sociální pracovníci Okresních péčí o mládež vyhledávali na základě nového 

zákona z roku 1921 o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských vhodné a 

spolehlivé pěstouny. Ti měli být schopni řádně se o dítě postarat. Okresní 

péče o mládež zajišťovaly v období první republiky pěstounskou péči  

více jak 15 tisícům dětí, zdarma i za plat.  

 

3) Pěstounská péče v tzv. koloniích 

Jedná se o rodinné kolonie, které byly zřizovány v určité obci, v několika 

sousedních obcích, v okrese. Sociální pracovníci vybrali 1520 vhodných 

rodin a svěřili jim děti do pěstounské péče. To, že byly rodiny blízko u sebe, 

usnadňovalo kontrolu i pomoc v případě potřeby některé z pěstounských 

rodin. (Ve 20. letech 20. století spravovaly Okresní péče o mládež 16 

rodinných kolonií, ve 40. letech až 24.) 

 

4) Pěstounská péče na základě soukromé dohody mezi rodiči dítěte a 

pěstouny 

Byl to typ pěstounské péče, který probíhá bez soudních jednání. Šlo 

především o způsob péče, kdy byly děti svěřovány na základě dohody 

prarodičům nebo jiným příbuzným. Tento typ přetrval z doby první republiky 

až do 70. let. 

 

Za období první republiky udělal stát pro pěstounskou péči mnoho 

podstatných změn k lepšímu. Stav se změnil po roce 1948, kdy byly zrušeny 

Okresní komise péče o mládež i Zemské ústředí, čímž byl zničen již 

propracovaný systém péče o ohrožené děti i práce všech dobročinných sdružení. 
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Odráží se to také na počtu dětí v pěstounské péči, který po roce 1942 klesl o více 

než polovinu. V neposlední řadě se přejmenovala zařízení pro opuštěné nebo 

osiřelé děti z nalezinců na „ústavy péče o dítě“. Celá pěstounská péče byla 

zrušena roku 1950 a na obnovu čekala 13 let. 

 

2.2  Pěstounská péče dnes 

 

Definování pěstounské péče jsem zařadila do první kapitoly, proto bych se 

tomu v této kapitole vyhnula a řekla o pěstounské péči více konkrétních 

informací, které ji přiblíží. 

Jak již bylo řečeno, pěstounská péče je forma náhradní výchovy, kdy je 

dítě místo v ústavu vychováváno v rodině. Dítě v tomto případě není izolováno 

od svých biologických rodičů ani od příbuzných, kteří mají možnost dítě vídat. 

Ve velkém množství případů toho nevyužívají.  

Základním cílem pěstounské péče jako instituce je poskytnout rodinné prostředí 

dětem, které: 

 nemohou dlouhodobě vyrůstat v prostředí rodiny tvořené jejich 

vlastními biologickými rodiči, 

 ohrožuje ústavní péče nebo narušuje jejich vývoj, 

 nemohou být z různých důvodů (právních, zdravotních, 

sociálních, psychologických) svěřeny do osvojení. 

 

O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud, který může její trvání 

také zrušit. Celé právní vymezení pěstounské péče vymezuje zákon č. 94/1963 

Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské 

péči ve znění pozdějších předpisů a zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 

359/1999. 

 

Pěstounská péče bývá rozlišována na individuální a skupinovou. 

Individuální probíhá v běžném rodinném prostředí. Skupinová pěstounská péče 
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je brána jako velká pěstounská rodina, která má v čele manželský pár nebo 

probíhá ve zvláštních zařízeních pro výkon pěstounské péče nebo v SOS 

vesničkách. V tomto případě je v čele skupinové péče matka – pěstounka. Jiné 

rozlišení může být z hlediska toho, kdo má dítě v pěstounské péči, zda se jedná o 

pěstounskou péči vykonávanou prarodiči, jinými příbuznými nebo cizími 

osobami. Ve své práci se budu zabývat pouze individuální pěstounskou péčí, 

kterou vykonávají cizí osoby.  

 

A jaká práva vůbec tito „cizí lidé“ mají? Dítěti, které do rodiny přijmou, 

musí nechat jeho jméno i příjmení, které má po biologických rodičích. Jelikož 

nemohou být zákonnými zástupci dítěte, mnoho věcí musí zařizovat ve 

spolupráci s biologickými rodiči, což není vždy snadné. Jeden z problémů může 

být, když chce pěstounská rodina přijatému dítěti pořídit cestovní doklady, na 

které potřebují souhlas alespoň jednoho s rodičů. Častokrát dělají rodiče 

problémy. V takových případech se pěstouni mohou obrátit na jejich sociální 

pracovnici, se kterou zkusí najít řešení, nebo případně na soud. V případě 

soudního jednání rozhoduje soud vždy v zájmu dítěte. Když se vrátíme k právům 

pěstounů, hlavním je asi právo zastupovat dítě při běžných záležitostech či 

situacích. Pěstouni s dítětem chodí k lékaři nebo na školní schůzky (Štoudková, 

2013). 

 

Ale zůstaňme u tématu biologických rodičů. Krom jejich práv, která mají 

jako zákonní zástupci dítěte, mají právo na přímý kontakt s dítětem. Mnoho dětí, 

které vyrůstají v pěstounské rodině, kontakt se svou vlastní ani nemají. Rodiče 

vědí, že se musí alespoň jednou za půl roku ozvat, aby neztratili svá rodičovská 

práva a o dítě nepřišli úplně. Podle toho to také vypadá. Stačí jeden dopis nebo 

dokonce jen pohlednice, což se považuje za „zájem“ rodiče, a situace se nemění. 

Když mají pěstouni kontakt s rodinou dítěte, které přijali, dají se vytvořit 

pravidla kontaktu, která obě strany dodržují.  Ať už se jedná o časté například 

víkendové návštěvy nebo o kontakty méně časté. Avšak těchto případů moc není. 
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Pokud dohoda mezi rodiči a pěstouny nefunguje, záležitost se řeší u soudu, který 

styk dítěte s jeho biologickou rodinou upraví. Pokud ani tak nedodržuje rodič 

usnesení soudu, může tento soud jeho styk s dítětem zakázán.   

Podle poslední novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla 

účinnosti k 1. 1. 2013, s každou pěstounskou rodinou musí být sepsána dohoda, 

ve které jsou vymezena práva a povinnosti pěstounské rodiny. V praxi to mj. 

znamená i intenzivnější spolupráci a pomoc sociálního pracovníka rodině s 

ohledem na její potřeby.  

S tím souvisí, že pěstounská péče je finančně podporována státem, který 

poskytuje pěstounům dávky.  Dávky pěstounské péče byly za zákona č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře, převedeny do zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí: 

 příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 

 odměna pěstouna, 

 příspěvek při převzetí dítěte, 

 příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla, 

 příspěvek při ukončení pěstounské péče (25 000,- Kč). 

 

Odměna pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li stanoveno jinak: 

 pokud je pečováno o jedno dítě – 8000 Kč, 

 pokud je pečováno o dvě děti – 12 000 Kč, 

 pokud je pečováno o tři a více dětí nebo alespoň o jedno, které je osobou 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby (od středně těžké závislosti po 

úplnou závislost) – 20 000 Kč, 

 pokud je pečováno alespoň o jedno dítě na přechodnou dobu, a toto dítě je 

závislé na pomoci jiné fyzické osoby (od středně těžké po úplnou 

závislost) – 24 000 Kč (MPSV, 2013). 
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 S každým dalším dítětem svěřeným do péče osoby pečující či osoby 

v evidenci se odměna pěstouna zvyšuje o polovinu částky, kterou se přispívá na 

péči o jedno dítě, tj. 8 000 Kč. 

 

Jako zajímavost a věc, o které se dle mého názoru málo ví, bych uvedla, 

že pěstounská péče se může být pro jednoho z pěstounů považovat za zaměstnání 

(idnes.cz, 2012). Do roku 2013 tomu tak mohlo být v případě, že měla rodina tři 

a více dětí.  Od 1. 1. 2013 se uplatňuje novela zákona, která bere péči o přijaté 

dítě jako zaměstnání již od prvního dítěte. Tudíž se plat pěstouna odvíjí od počtu 

dětí, které má v rodině. 

 

 Závěrem této podkapitoly bych ráda zmínila, že pěstouni jsou od 

sociálních pracovníků vedeni k tomu, aby se do role vlastních rodičů příliš 

nevžívali. Mají tím příležitost brát děti takové, jaké jsou. Není dobré, aby si 

pěstoun vytvořil přehnaná očekávání a nároky na svou výchovu. Je důležité, aby 

přijímal dítě s pochopením. Právě děti, které jdou do pěstounské péče, mají často 

poruchy chování, poruchy ve vývoji, různá postižení, výrazné projevy 

temperamentu nebo špatný školní prospěch. Na to vše jsou rodiny upozorňovány. 

Vědomí toho, že svazek pěstounské péče není definitivní, „uvolňuje“ pěstouny 

k tomu, aby vhodně přijímali děti s postižením nebo s problematickou vývojovou 

prognózou. (Matějček, 1999, s. 47) 

 

 Když jsem se dostala k tomu, že pěstounská péče není definitivní, kdy 

vlastně končí? Z právního hlediska končí zletilostí dítěte, po které je následující 

průběh jejich vztahu pouze na samotných pěstounech a dítěti. Druhý způsob 

ukončení pěstounské péče je na základě rozhodnutí soudu. V tomto případě se 

dítě vrátí buď k biologickým rodičům, nebo do ústavní výchovy, obvykle kvůli 

výchovným problémům, které se objevovaly v pěstounské rodině.   
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2.3  Děti v pěstounské péči 

 

 Podle Matějčka a Langmeiera potřebuje dítě uspokojovat již od dětství své 

základní psychické potřeby. Pro zdravý vývoj osobnosti je důležité, aby byly 

uspokojeny v pravý vývojový čas a v určité míře. Jsou to potřeby, jejichž 

naplnění se dětem, které vyrůstají v ústavních zařízeních, nedostává. V tomto 

případě jsou to právě pěstounské nebo adoptivní rodiny ty, které se snaží dítěti 

poskytnout lepší přístup, péči a naději na smysluplnější život. Mezi základní 

potřeby, které dítě od rodiny potřebuje, patří (Matějček, 1999, s. 56): 

a) Potřeba stimulace, která vede organismus k aktivitě, díky tomu, že má 

dostatek přívodu kvalitních a proměnlivých podnětů. 

b) Potřeba smysluplného světa, ve kterém si z podnětů a zkušeností tvoří 

řád a smysl. Umožňuje dítěti učit se, přizpůsobovat se nebo si 

osvojovat společenské chování. 

c) Potřeba životní jistoty, která zbavuje člověka úzkosti a dodává mu 

pocit bezpečí. Je naplňovaná hlavně v mezilidských citových vztazích, 

kde umožňuje cílevědomou poznávací, pracovní i společenskou 

aktivitu 

d) Potřeba pozitivní identity, která zajišťuje pozitivní přijetí svého 

vlastního „já“ a své společenské hodnoty. 

e) Potřeba otevřené budoucnosti, která přináší naději a životní 

perspektivu. Když potřeba není naplňována, není uspokojivé prožívání 

osobního života, vede k zoufalství. 

 

 Do pěstounské péče se navrhují také děti, které jsou již trochu starší. Není 

výjimka, když se do pěstounské péče dostane dítě, kterému je i více než 10 let. 

V tomto případě záleží na požadavcích pěstounů. Pěstouni, kteří žádají o první 

dítě, chtějí většinou co nejmladší, kolem třetího až čtvrtého roku. Naopak 

pěstouni, kteří mají ve své péči už jiné děti, často poskytnou svou pomoc právě 

dětem starším nebo i postiženým, možná proto, že mají více zkušenosti. Je 
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samozřejmé, že každé dítě, které přichází do rodiny, je jiné a potřebuje jinou, 

individuální péči. Děti, které jsou svěřovány do pěstounské péče, mají zpravidla 

nějaké zdravotní nebo sociální problémy. Velmi často je třeba nalézt rodinu pro 

děti jiného etnika, v České republice romského, což bývá často problém kvůli 

viditelným odlišnostem. V dětských domovech bývá značné množství 

sourozenců, které není dobré rozdělovat, proto se čeká na pěstouny, kterým by 

přijetí více dětí nevadilo.  

 

 Velkým problémem je u dětí z dětského domova deprivace. Většinou jde o 

deprivaci senzorickou, sociální nebo citovou. Jedná se o nedostatek podnětů 

z okolí, nedostatek sociálních kontaktů. Nejvíce se u dětí projevuje 

neuspokojování potřeby lásky a jistoty. Vyrůstají bez lásky rodiny, bez emoční 

podpory, což se projevuje na jejich chování. Čím déle vyrůstají bez rodiny, tím 

více jsou ovlivněny. U dětí, které jsou velkou část svého života v dětských 

domovech, se především kvůli nedostatečné péči a nedostatečnému uspokojování 

potřeb velmi často objevuje také opoždění vývoje nebo některá z vývojových 

poruch. Mnoho dětí je na velmi nízké vývojové úrovni, která se špatně dohání. 

Z rozhovorů, které jsem během své praxe s pěstounskými páry vedla, mě 

překvapila shoda, co se například jídla týče. Děti, které dostaly do své péče, se 

dlouhou dobu přejídaly. Pěstounům dlouho trvalo přesvědčit děti o tom, že jim to 

nikdo nesní a že si mohou nechat něco i na později. Další zmiňované problémy 

se týkaly poruch řeči nebo spánku. Děti, které vyrůstají v dětských domovech, 

jsou zvyklé na úplně jiný režim a změna, kterou pro ně představuje vstup do 

rodiny, musí být obrovská. U menších dětí je důležité vyvarovat se během 

prvních dnů velkého množství změn. Děti mohou na jiné prostředí a na to, co je 

pro ně nové, reagovat velmi negativně.  Mezi časté projevy na změnu se řadí 

pláč, poruchy spánku, záchvaty vzteku, regrese nebo již zmíněné problémy 

s jídlem. 
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 Ve své knize Náhradní rodinná péče Matějček uvádí desatero o tom, jak 

náhradní rodinnou péči zajistit. Přijde mi příznivě vypovídající k tomu, jak 

zajistit dítěti vyhovující zapojení do rodiny. Proto jsem ho zařadila do této 

podkapitoly: 

1) Nebojme se přijmout své „náhradní“ rodičovství! 

2) Nebojme se o lásku dítěte! 

3) Nebojme se práce na sobě samých! 

4) Zatajená pravda je v lidských vztazích nebezpečná. Nový svazek nemůže 

pojistit sebelepší zákon, nýbrž pravda! 

5) Dítě má o sobě vědět víc, než ostatní! 

6) Nestačí sdělit, je třeba sdílet Nečekat, až se bude dítě ptát, ale začít při 

vhodné příležitosti sami! 

7) Dítě není z nás, ale je naše! 

8) S horším počítejme, lepším se dejme překvapit. 

9) O vlastních rodičích dítěte jen to dobré! 

10)  Otevřené rodinné společenství! 

 

Celá pěstounská péče musí být z právního hlediska vymezená. Všechno, co se 

pěstounské péče z hlediska legislativy týče je obsaženo v zákoně č. 94/1963 Sb., 

o rodině, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 50/1973 Sb., o  pěstounské 

péči ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů. Na druhou stranu se musíme řídit i 

právy dítěte, které jsou obsaženy v Úmluvě o právech dítěte, a je chráněno 

zákonem č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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3  PROCES ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

 

 V následující kapitole bych ráda přehledně uspořádala a upřesnila, co 

všechno je potřebné pro podání žádosti k náhradní rodinné péči, v našem případě 

žádosti o pěstounskou péči. Zaměřím se na dokumenty, které jsou obsažené 

v celkové správě žadatele. Dále na průběh psychologického posouzení párů či 

jednotlivce, kteří o péči zažádali, a konečně bych velmi ráda zpřehlednila, kdo je 

vlastně za výběr dítěte pro rodinu zodpovědný a jak výběr probíhá. 

 

3.1 Podání žádosti 

 

 Prvním krokem v cestě za svěřením dítěte do náhradní rodinné péče je 

podání žádosti. Náležitosti žádosti, kterou žadatelé musí podat, jsou vymezeny 

v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. K žádosti je nezbytné 

doložit další potřebné dokumenty, jak je stanoveno zákonem. A to: 

 doklad o státním občanství 

V případě, že je žadatel české státní příslušnosti, stačí, když si opatří 

fotokopii občanského průkazu. Pokud je žadatel cizí státní příslušnosti, je 

třeba jeho potvrzení o povolení k trvalému pobytu a z hlediska legislativy 

se postupuje podle mezinárodního práva a proces je složitější. 

 opis z evidence Rejstříku trestů 

Jde o kompletní tzv. veřejnou listinu všech soudně řešených prohřešků, 

ve které nelze dělat výmazy, ani změny. Při záznamu v Rejstříku trestů se 

obvykle přihlíží k závažnosti a době spáchání trestu. 

 zprávu o zdravotním stavu žadatele 

Žadatel připojuje potvrzení svého zdravotního stavu od praktického i 

odborného lékaře, ale i nadále je zkoumán posudkovým lékařem 



28 
 

příslušného krajského úřadu. Posouzení zdravotního stavu bývá mnohdy 

velmi obtížné. Jde o to usoudit, zda jsou žadatelé schopni dítě 

vychovávat. 

 zprávu o ekonomických a sociálních poměrech 

Důležitou, i když pro mnohé asi citlivou informací, je především sdělení 

zaměstnavatele o příjmu za posledních 6 měsíců. Rodiny se vybírají podle 

vysokého životního standardu, ale záleží na tom, zda se o dítě budou moci 

postarat a poskytnout mu pohodlné sociální prostředí s ekonomickým 

zajištěním. 

 souhlas se zjišťováním dalších údajů a ověřováním údajů uvedených 

v žádosti prostřednictvím OSPOD 

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

rodiny 

Jde především o přípravu nastávajících náhradních rodičů na specifické 

situace, které mohou nastat po přijetí dítěte do rodiny. Příprava umožňuje 

žadatelům navázat nové vztahy, které udržují i po přijetí. V dnešní době 

je kurz povinný pro „prvožadatele“, osvojitele i pěstouny. Pro 

„druhožadatele“ jsou tyto kurzy povinny jen v některých krajích, a to 

kratší formou.  

  

Celková složka s dokumentací žadatelů je poskytnuta příslušnému 

krajskému úřadu, který pokračuje ve správním řízení. Mimo jiné mohou být do 

dokumentace přiřazeny fotografie žadatelů, které jsou mnohdy velmi 

vypovídající, například o stylu života žadatelů. K žádosti by měl být přiložen 

životopis. Udávají se též kontaktní údaje pro rychlejší komunikaci. Co se 

komunikace týče, je důležité, aby v průběhu celého procesu byli žadatelé 

v kontaktu se svou sociální pracovnicí, která má za úkol žadatele o všem 

důkladně a srozumitelně poučovat (Bubleová aj., 2010) 
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3.2 Psychologické posouzení 

  

 Dle mého názoru je nejdůležitější na celém procesu je již zmíněné 

psychologické posouzení uchazečů, které hraje stěžejní roli při rozhodování o 

zařazení či nezařazení žadatelů do evidence osob vhodných pro náhradní 

rodinnou péči. Manželský pár musí absolvovat mnoho rozhovorů 

s kvalifikovanými pracovníky, především psychology, které se týkají jejich 

rozhodnutí přijmout některé z dětí, ať k adopci nebo do pěstounské péče. 

Psycholog vede rozhovory jak s páry dohromady, tak jednotlivě. Jsou zaměřené 

na motivaci žádajících párů, nebo tzv. samožadatelů k danému činu. Rozhovor, 

který psycholog s žadateli vede, se zpravidla zaměřuje na psychologické 

posouzení páru, nikoli jedince. Primární je zaměřit se na stabilitu svazku, na 

krize, kterými pár prošel, i na vzájemnou komunikaci. K práci psychologa patří 

také seznámení se s životopisy žadatelů, které by měly být součástí celé spisové 

dokumentace. Po vytvoření určitého vztahu mezi psychologem a žadateli mohou 

být žadatelům v průběhu sezení zadány některé z projektivních metod. Zde 

mnoho žadatelů znejistí. Mnohokrát se žadatelé snaží působit lépe, aby předešli 

neúspěchu při posouzení, a právě metody projektivní jim to moc neumožňují. 

Lidé v takových situací často manipulují nebo zamlčují informace, o kterých si 

myslí, že by mohly jejich šanci stát se rodiči, zabránit. Z tohoto důvodu je 

důležité, aby psycholog, který posuzování provádí, měl jistou profesní zkušenost 

a odhad, zda lidé, dalo by se říci, taktizují či ne.  

„ Obecně se dá říci, že vyšetřovaný člověk mnohem více je schopen ovládat a 

uvědomovat si své vnější reagování na podnět, než si je vědom toho, na co 

nereagoval, ale mohl či měl. Proto většinou z absence reakce na určitý podnět 

můžeme vyčíst pravdivější informaci než z toho, co bylo otevřeně tvrzeno, či 

popřeno“ (Klimeš, 2002, s. 32). 
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 Jak již bylo řečeno, žadatelé vyplňují standardizované psychologické 

dotazníky, které jsou vyhodnocovány psychologem. Jejich hlavním cílem je 

zjistit osobnostní předpoklady, určitou partnerskou shodu a stabilitu partnerského 

vztahu. V průběhu mé praxe na pracovišti náhradní rodinné péče Krajského 

úřadu v Českých Budějovicích jsem měla možnost do těchto dotazníků 

nahlédnout. Překvapil mě jejich rozsah, který vyžaduje poměrně dlouhou 

soustředěnost. Krom otázek na obecné informace, týkajících se života jedince, 

jsou zde otázky na životní hodnoty nebo na cíle, které dotyčný pokládá za náplň 

svého života. Celkem značná část je věnovaná požadavkům, které žadatel na dítě 

má. Otázky typu, holka nebo kluk, do jakého věku dítěte je žadatel dítě ochoten 

přijmout, počet dětí, nebo otázka národnostní, především zda by žadatel přijal 

dítě, které je romského nebo poloromského původu. 

   

 Psychologické posuzování má přinést co nejvalidnější odhad výchovných 

předpokladů žadatelů a je důležité při vytipování optimálního rodičovského páru 

pro konkrétní dítě.  Právě díky němu mohou být dítěti vybráni rodiče, kde bude 

oboustranná blízkost. Lidé si často myslí, že za přiřazení nových rodičů dítěti 

může pouze psycholog, že je to on, kdo rozhoduje. Opak je pravdou a o 

zprostředkování náhradní rodinné péče rozhoduje poradní sbor, jehož členem 

psycholog vůbec nemusí být. Psycholog se však poradních sborů často 

zúčastňuje pro informovanost a doplňování aktuálních informací ostatním 

členům sboru. 

   

Psychologické posouzení zajišťuje psycholog a krajský úřad, který 

předává informace psychologovi. Ten může být zaměstnancem krajského úřadu 

nebo psychologem, který je externím. Hlavní rozdíl mezi nimi je v přístupnosti 

ke spisové dokumentaci. Pro externího psychologa je těžší získávat si informace, 

protože půjčování dokumentace z krajského úřadu dalším osobám je upraveno 

právním předpisem a je v podstatě nemožné. V tomto případě je spolupráce 

zaměřena na ochotě obou stran. Naopak výhodou psychologa, který není 
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zaměstnancem krajského úřadu, je jeho nezávislost. Není ovlivňován dalšími 

zaměstnanci, který případ znají, případně nadřízenými. Ať už se jedná o 

psychologa pod vedením krajského úřadu či zmíněného externího, v každém 

případě by se měl snažit komplexní posouzení páru a minimalizaci rizika pro 

neúspěšné zprostředkování náhradní rodinné péče.  

 

 3.3 Poradní sbor 

 

je orgán zřízený hejtmanem kraje. Je tvořen odborníky odborníky, kteří 

mají na starosti vytipovat k nahlášeným dětem vhodné žadatele. Pracují se 

spisovou dokumentací žadatelů. Odborníci pocházejí z oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí a součástí jsou i zaměstnanci krajského úřadu. Mezi ty patří 

například pediatři, právníci se specifickým zaměřením, speciální pedagogové, 

psychologové nebo odborníci z příslušných neziskových organizací. 

 

Zpravidla se tento sbor schází alespoň jednou měsíčně a jsou mu většinou 

představeny tři až čtyři dokumentace žadatelů vhodné pro dané dítě. Počet 

přiřazených dokumentací je závislý na složitosti anamnézy dítěte. Když se 

poradní sbor dohodne na výběru rodiny, osloví žadatele a domlouvají osobní 

schůzku na krajském úřadě. Při setkání žadatelů s některým ze členů poradního 

sboru je hlavním tématem seznámení rodiny se spisovou dokumentací dítěte. Při 

souhlasu je rodině vydáno Oznámení o vhodnosti a tím pádem mají právo 

seznámit se s dítětem.  

„Vyhledávání vhodné rodiny pro konkrétní dítě je výsledkem odborných aktivit 

celé řady jednotlivců a pracovních týmů. Různé formy náhradní péče pak 

vycházejí z odlišných potřeb jednotlivých děti a z daných objektivních možností. 

Pozornost věnována vhodnému výběru dětí a rodin by se měla projevit snížením 

rizika ohrožení nově vznikajících rodin“ (Nožířová, 2012, s. 63). 
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 V souvislosti s novelou zákona sociálně-právní ochrany dětí, která nabyla 

účinnosti 1. 1. 2013, je pojem „poradní sbor“ využíván v jiném smyslu. Tým 

pracovníků, jak je popsaný výše, bývá označován jako „poradní skupina pro 

náhradní rodinnou péči“ nebo „aktiv pro náhradní rodinnou péči“. 

 

 K 1. 1. 2013 se také s každou pěstounskou rodinou sepisuje dohoda, mezi 

pěstounem a orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Při nedůvěře 

OSPOD může být sepsána s jinou neziskovou organizací, která k tomu má 

povolení. Ten, kdo dohodu s rodinou sepsal, dochází každé dva měsíce do rodiny 

na návštěvu. Tato návštěva má podpůrnou i preventivní funkci. Při problémech 

nasměruje sociální pracovnice rodinu k příslušnému odborníkovi. 
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4  PRAKTICKÁ ČÁST: VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

 

4.1 Cíle a problémové okruhy 

 

 Cílem empirické části a celé mé bakalářské práce je zmapovat změny 

v několika rodinách, které si vzaly do své péče dítě z dětského domova. Staly se 

tedy pěstouny. V dnešní době přibývá párů i jednotlivců žádajících o děti, ale ne 

každý ví, co přijetí může obnášet. Manželé, kteří podají žádost, jsou sice 

v průběhu kurzů přípravy seznamováni s tím, co je může čekat, ale příchod dítěte 

do rodiny je z pravidla stejně úplně jiný. Proto je cílem mé práce podat více 

informací o tom, jak přijetí dítěte může ovlivnit stávající rodinu a co všechno 

může nastat. 

 

Cílem výzkumu není – a ani nebylo možno – získat závěry, které by byly 

obecně platné a daly by se generalizovat na všechny pěstounské rodiny. 

 
 Předem jsem si vytýčila několik změn, které by dle mého názoru mohly 

nastat a které budu sledovat. Patří mezi ně: změny v zaměstnání, změny 

každodenního života, změny ve vztahu mezi partnery, změny v rodinných 

vztazích, změny ze strany okolí rodiny a změny zdravotního stavu respondentů. 

 

4.2 Popis výzkumného vzorku 

 

 Výzkumný vzorek je tvořen čtyřmi rodinami, které přijaly jedno nebo více 

dětí do pěstounské péče. Pro všechny rodiny je stejné, že před přijetím dítěte 

z dětského domova již měly alespoň jedno své vlastní dítě. Jedná se o úplné 

rodiny. Výběr rodin proběhl ve spolupráci s pracovištěm náhradní rodinné péče 

Krajského úřadu v Českých Budějovicích, kde jsem během své praxe dostala 
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kontakt na čtyři ze šesti rodin. Kontakt na další dvě rodiny jsem dostala od svých 

rodičů, kteří znají každý jednu rodinu, jež má ve své péči děti z dětského 

domova. Počet rodin je ovlivněn souhlasem manželských párů svěřovat se cizímu 

člověku o daném tématu. Není mnoho rodin, které chtějí o svém rozhodnutí pro 

pěstounství a následných změnách hovořit. Ze šesti rodin, které jsem 

kontaktovala, byly ochotny spolupracovat čtyři, proto je můj výzkum tvořen 

pouze čtyřmi rodinami. 

 

 

4.3 Použité metody  

 

 Jako výzkumnou metodu jsem použila polostrukturovaný rozhovor, ke 

kterému jsme měla připravených deset otázek, jež tvořily základní strukturu. 

Vzhledem k citlivosti tématu jsem upřednostnila osobní kontakt s respondenty, 

při kterém jsem se snažila získat jejich důvěru, aby mohli být co nejvíce otevření. 

Součástí byl také informovaný souhlas, jehož prostřednictvím jsem chtěla 

respondenty informovat o tom, jak a za jakým účelem budou informace 

zpracovány. Ujistila jsem je, že pro větší anonymitu budou změněny osobní 

údaje a že získané informace slouží jen pro účely mé bakalářské práce. U dvou 

rodin jsem byla doma, se dvěma jsem se setkala na neutrální půdě. Všechny 

rozhovory jsem nahrávala na diktafon, následně přepsala a poté jsem nahrávky 

smazala. Přepisy všech rozhovorů jsem vložila do přílohy mé bakalářské práce. 

 

 Získaný materiál jsem z přepsaných rozhovorů zpracovala formou 

kazuistik. Mým úkolem bylo sledovat, zda mnou předpokládané změny proběhly, 

či nikoli. V neposlední řadě jsem se zaměřila na rozhovory samotné, ve kterých 

jsem hledala podobnost nebo některé společné znaky pro případné zobecnění. 
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5  KAZUISTIKY 

 

5.1 Kazuistika rodiny M. 

 

Za manželi M. jsem se vypravila do jejich rodinného domku v malé vesnici. 

Rozhovor jsem nejdříve vedla s paní M., která mi ochotně odpovídala na většinu 

otázek. Později se k nám připojil i pan M. 

 

Manželé M. bydleli se dvěma syny v bytě 2+1 ve vesnici nedaleko Českých 

Budějovic. V době rozhodnutí, že si podají žádost o pěstounskou péči, bylo 

synům 11 a 14 let. V této době pan M. podnikal a zaměstnání věnoval hodně 

času. Paní M. pracovala na poštovní přepravě, pouze na noční směny. Noční 

směny vyhovovaly jí i celé rodině, protože den mohla trávit s rodinou. 

Nápad o zažádání o pěstounskou péči vzešel od paní M., která si přála ke dvěma 

klukům ještě holčičku. Manželé to nechtěli již zkoušet přirozenou cestou, při 

které narození holčičky není jisté, proto zvolili tuto možnost. Ze strany manžela 

měla plnou podporu. S kluky probírali, jak by se jim to líbilo mít sestřičku, a ti se 

na ni hned začali těšit. 

 

Rodina M. podala žádost roku 2001. Bylo jim jedno, jaké národnosti holčička 

bude, jen nechtěli romskou. Paní M. říká…“nejsem rasista, myslím, že ta 

mentalita je tak strašně jiná, že by jsme měli strach z toho dospívání…“ Další 

požadavek byl, aby dítě nebylo tělesně postižené. Rodina ráda jezdí na kole a 

podniká různé sportovní aktivity, což nechtěla měnit. Nikdo z rodiny nečekal, jak 

dlouho se bude žádost vyřizovat.  Po kurzu přípravy a zařazení manželů mezi 

žadatele čekala rodina ještě téměř dva roky. Celkem tedy trvalo přes dva roky, 

než se manželům ozvali, že byli vybráni jako pěstouni pro malou holčičku. 
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V listopadu roku 2003 přijali holčičku Barču z dětského domova v Kamenici nad 

Lipou. V té době jí byly 3 roky a tři měsíce. Rodina se na ni jela hned podívat, 

ale domů si ji odvezli až skoro po dvou měsících. Když se totiž zprávu o 

pěstounství dozvěděli biologičtí rodiče, kteří Barču jinak téměř nenavštěvovali, 

podala matka odvolání. To se nepodařilo, akorát se tím celý proces prodloužil.  

 

Barča byla podle paní M. „…takové nic…droboučká, hubeňoučká, celá bledá, 

takový puťu ňuňu…“. Po jejím příchodu do rodiny byla paní M. krátce na 

mateřské dovolené a následně zažádala o přestup na denní směnu. Její žádosti 

bylo vyhověno. S příchodem Barči rodina přestavěla původní byt 2+1 na malý 

3+1. S Barčou nebyly po přijetí žádné velké potíže. Jediný problém byl, že 

nechtěla mluvit. Ale po měsíci se pomalu rozmluvila, takže nebyla nutná ani 

návštěva logopeda.  

 

Když se manželé rozhodli pro pěstounství, podělili se o to s rodiči paní M., kteří 

ale příliš nadšení nebyli. Rodiče pana M. již nežili. Když jsme se bavili o 

reakcích okolí, paní M. vzpomíná, že když byli s Barčou na návštěvě u sestry 

pana M., ptala jich, co to mají. Manželé M. ji odpověděli…“to je naše, a 

hotovo…“. A na otázku, co se ostatních týče, odpovídá paní M. „…Řekla bych, 

že v pohodě…“. 

 

Jelikož měli manželé M. pocit, že Barču moc rozmazlili, rozhodli se, že by k ní 

chtěli ještě jednu holčičku, aby měla někoho k sobě. Ani kluci už Barču moc 

neovlivňovali, protože téměř nepobývali doma. Své rozhodnutí probírali i 

s Barčou, která to přijala bez problémů. V roce 2005 podali manželé M. žádost o 

další holčičku. Bylo jim doporučeno, že pro rychlejší vyřízení, bude lepší 

sourozenecká dvojice. Manželé M. souhlasili s tím, že paní M. opustí zaměstnání 

a zůstane v domácnosti. Proces trval opět přes dva roky a v roce 2007 přijala 

rodina sourozeneckou dvojici z Klokánka z Žatce, sedmiletou Míšu a čtyřletou 

Katku. 
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Holky přišly již do rodinného domu, který si rodina postavila v té samé vesnici, 

kde bydlela doposud. Podle paní M. „…to byl velký kotrmelec, ty dvě jsou úplně 

něco jiného než jedna…“. Holky se okamžitě chovaly jako doma, s Barčou 

vycházely bez problémů, ale na jejím chování to stejně nic nezměnilo. 

 

Co se týče biologických rodin, je rodina v kontaktu s dědečkem Barči, občas 

s tetou. Zde není žádný problém. Míšu a Katku jednou za čas navštíví matka, ale 

jak říká paní M. “…je to mezi autobusem, aby se stihla vrátit, a je to rozhodí na 

dalšího půl roku…“.  Proto paní M. zažádalo o zákaz styku.  

 

Rodina se čas od času potýká s nějakým problémem, který je nutné řešit 

s psychologem. Například před dvěma roky byla Míša někým navedená a 

obvinila manžele M. z týrání. Tuto situaci řešil magistrát a psycholog. Aktuálně 

rodina řeší problém opět s Míšou, která ve škole zveřejnila svůj erotický deníček. 

S Barčou rodina dochází od mala pravidelně k psychiatrovi. Holky mají mnoho 

mimoškolních aktivit. 

 

V současné době bydlí manželé v domě jen se třemi přijatými holčičkami. Mladší 

syn bydlí s přítelkyní a starší pracuje dál od domova, takže se vrací na víkend. 

Rodina vždy fungovala, ale kvůli pracovnímu vytížení manžela řešila mnoho 

věcí paní M. sama. Po přijetí dětí do pěstounské péče se toto změnilo a podle 

paní M. „… vše řešíme spolu, já jsem doma, takže mám i více času ho zastihnout. 

Je to prostě jiný...“. V současné době má rodina zažádáno o další dítě, ale 

uvažují o stažení žádosti a variantě přechodné pěstounské péče. 

 

Rodina se ze začátku zúčastňovala pěstounských setkání, ale již delší dobu na 

žádném nebyli. Nevyhovují jim vícedenní, kde se s nadsázkou řečeno vlastně nic 

neděje. 
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5.2 Kazuistika rodiny P. 

 

Rozhovor s manželi P. proběhl u nich doma, v rodinném domě. Většinu času, 

který jsem u nich strávila, jsem byla ve společnosti obou z nich. Ochotně 

odpovídali na otázky a vzájemně se doplňovali. 

 

Manželé P. bydleli již před žádostí o pěstounství v rodinném domě v Českých 

Budějovicích. Rodina má dva syny, Petra a Radka. Pan P. vlastní obchodní 

firmu, která sídlí u nich doma. Paní P. je její zaměstnankyní, dělá účetnictví.  

Rodina přispívala do Fondu ohrožených dětí a podporovala dětský domov 

v Kamenici nad Lipou, kde nechala vybudovat dětské hřiště. 

 

Motivací pro pěstounství bylo pro manžele P. postupné osamostatňování synů, 

tím pádem zaplnění prázdného místa. Jak říká pan P. „…neměl jsem si s kým 

hrát…“. Díky kontaktu rodiny s dětským domovem napadla manžele P. možnost 

náhradní rodinné péče.  

 

Po vzájemné dohodě v roce 1999 podali manželé P. žádost. Manželé P. chtěli 

dítě co nejmladší, aby měli větší šanci nějakým způsobem ovlivnit jeho vývoj. 

Ale byli upozorňováni, že malé děti jsou zpravidla pro mladší páry, které žádají o 

adopci. Tím pádem bylo rozhodnuto. Zažádají si o dítě do pěstounské péče. Měli 

dva požadavky, aby dítě nebylo romské národnosti a nezačalo již školní 

docházku. Necelý půl rok po zařazení mezi žadatele jim byla vybrána pětiletá 

holčička Tereza z dětského domova ve Zbraslavi. Manželům byla ukázána 

dokumentace, ve které upozorňovali na zdravotní stav holčičky, u které se může 

objevit epilepsie. Manželé P. s tímto zdravotním omezením měli již zkušenosti, 

proto to nepokládali za překážku. Nejprve za ní jeli na návštěvu na jeden den, 

poté s ní strávili víkend a po čtrnácti dnech už si ji vzali nastálo domů. 
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První dny nebyly pro rodinu vůbec lehké. Podle manželů P. to bylo nezvladatelné 

dítě. Paní P. vzpomíná „…seděla na sedačce a vztekala se…tady seděla a říkala 

odjeť mě do domova…“. Neuměla pořádně mluvit, ani nerozpoznávala emoce, 

neuměla se smát. Důvodem byl jistě i její pobyt v dětském domově pro děti do 3 

let, kde už neměla možnost rovnocenného vývoje. Již od začátku navštěvovala 

Terka logopeda a psychologa. Po dlouhém snažení manželů P. dostala Terka i na 

základě psychologického vyšetření druhý odklad školní docházky. Chodila dva 

roky do školky. Tím nastala pro rodinu změna organizace času, která pro 

manžele P. nebyla vzhledem k podnikání problémem. Terce se rodina již od 

začátku přizpůsobuje, co to jde. 

 

Svým synům o Terce manželé P. řekli až čtrnáct dní před návštěvou dětského 

domova. Oba dva to přijali. Matka paní P. se o ní dozvěděla, až když Terku 

přivedli, ale nadšená z toho nebyla. Paní P. dodává „…okolí reagovalo 

negativně…“, pan P. se přidává „…byli překvapení a nerozuměli tomu…“. 

V dnešní době problémy s okolím nemají, synové již bydlí ve svém. Problém 

nastal u vztahu Terky a mladšího syna, který je odměřený. Jeden s druhým 

nevyhledává kontakt. Podle pana P. to bylo „…jako by se střetli dva kohouti na 

smetišti…“. Mladší syn několikrát poukázal na rozdíly ve výchově, které 

manželé dělají u Terky. Vysvětlovali mu, že je to úplně jiná situace a jinak to ani 

nejde. Se starším synem a jeho dvěma dcerami má hezký vztah.  

 

V dětské domově Terku dost často navštěvovala matka, někdy i podnapilá. Po 

příchodu do rodiny kontakt slábl, párkrát se s Terkou viděla na neutrální půdě 

nebo jí zavolala. Teď už matka ztratila zájem úplně. Terka její nezájem těžce 

nesla a v dnešní době kontakt s matkou odmítá. Terka má pět sourozenců, většina 

z nich je po dětských domovech. Manželé P. vyhledali kontakt na rodinu, ve 

které je jedna ze sester v pěstounské péči, a dokonce domluvili jejich setkání. 

Sestry nenavázaly žádný vztah. Manželé P. se alespoň dozvěděli nové informace 

o matce Terky. 
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Po příchodu Terky do rodiny se veškeré dění řídilo podle ní. Občas i synové, jak 

již jsem zmiňovala, především ten mladší, poukázali na benevolentnost ve 

výchově a srovnávali to se svou, o poznání tvrdší.  Výchovu manželé P. 

podřizovali možnostem Terky. Nejdříve se řešilo co, Terka, a až pak se plánoval 

další program celé rodiny. Terka měla během základní školy mnoho 

mimoškolních aktivit, které ji bavily. Kvůli zařazení se do romské komunity, 

která Terku negativně ovlivňovala, musela školu změnit. V průběhu docházky na 

učiliště Terka začala kouřit, což ji zůstává dodnes. Díky své důvěřivosti měla 

nemálo problémů. Snažila se každému zavděčit. Půjčováním peněz to začalo a 

nechybělo málo, aby si vzala půjčku na telefon, pro kterou ji přesvědčovala její 

„kamarádka“. Díky tomu doma také lhala, ale včas vše řekla a manželé P. mohli 

reagovat. Paní P. říká „…je chytlavá, důvěřivá…“.  

 

V dnešní době je Terce 19 let a učí se na cukrářku. Již rok má přítele, se kterým 

tráví svůj volný čas a který ji trochu usměrňuje. Pravidelně dochází na 

kineziologii, nemá se ráda a má tendence se sebepoškozovat, které se projevily 

již na základní škole. V průběhu jednoho sezení se zmínila, že ji chybí otec, o 

čemž nikdy předtím nemluvila. Krátce dochází i na skupinovou terapii, kterou 

nejdříve zásadně odmítala. V průběhu let navštívila i paní P. odbornou pomoc 

psychologa a v současné době uvažuje o některé z terapeutických skupin. Po 13 

letech s Terkou se manželé P. shodují, že jeden bez druhého by to nezvládl. Pan 

P. podotýká „…tohle nás stmeluje a nemáme čas na blbosti…tohle by asi jeden 

nezvládl nebo nedovedu si to představit…“.  

Manželé P. dodávají „…snažíme se ji připravit na to, že bude fungovat 

samostatně, a to zatím nezvládá…“.   

 

Manželé P. nedocházejí na žádná pěstounská setkání. Po prvním, jednodenním se 

již na žádné nedostavili. Podotýkají, že tam chodí lidé, kteří mají více dětí, a je to 

podle nich už profesionální pěstounská péče, kdy jde o to děti dovést k dospělosti 
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a vypustit. Nic jim to nepřinášelo. Pan P. dodává „…Terka je naše, není to dítě 

v péči…to je ten rozdíl…“. 

 

 

5.3 Kazuistika rodiny T. 

 

Dalšímu rozhovor jsem vedla s panem T., za kterým jsem dorazila na jeho 

pracoviště v Českém Krumlově. Pan T. je velmi energický muž, který mi začal 

bez váhání vyprávět jeho životní příběh, který je již od jeho rané dospělosti 

spojen s tématem pěstounské péče.  

 

Po střední škole začal pracovat v dětském domově a práce s dětmi ho velice 

bavila. Proto začal studovat vysokou školu se sociálním zaměřením, kterou při  

zaměstnání dokončil. V současné době pracuje jako terapeut v jedné z organizací, 

mimo jiné s problémovými dětmi. Je podruhé ženatý. Jeho pěstounství začalo již 

během prvního manželství. S manželkou a dvěma dcerami bydlel a pracoval 

v dětském domově nedaleko Českých Budějovic. Zde si rodina oblíbila 

patnáctiletého Honzu, o kterého si zažádali. Bylo jim vyhověno. Panu T. tenkrát 

bylo dvacet čtyři let a bál se věkového rozdílu, který mezi nimi byl. Příchod 

Honzy byl bez problému, i dcery manželů T. ho přijaly, protože ho znaly 

z dětského domova i z předchozích návštěv. V té době jim bylo pět a šest let. Po 

rozvodu zůstal pan T. s Honzou a jeho manželka s dcerami.  

 

Jeho druhá žena měla v pěstounské péči již dvě děti, Jirku a Simonu. Jirka je 

fyzicky postižený, pobírá v současné době invalidní důchod. Bydleli v bytě 

v Českých Budějovicích. Paní T. byla po celou dobu v domácnosti. Po roce 

společného soužití se rozhodli, zažádat si o další dítě. Bylo jim jedno, jaké bude 

národnosti i jeho zdravotní stav. Motivací bylo prostě jen pomoct, poskytnout 

dítěti domov. Rozhodnutí probírali manželé s celou rodinou. Nevynechali 
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ani dcery z prvního manželství, které za panem T. jezdily pravidelně na víkend. 

Všichni s rozhodnutím souhlasili. 

 

Po vyřízení žádosti dostali manželé sourozeneckou dvojici, pětiletého Dana a 

patnáctiletou Radku. Rodina vzhledem ke zkušenostem s pěstounskou péčí 

neměla žádné velké očekávání, ale podle pana T. „…to byla teda hodně velká 

šleha, protože jsme to neočekávali…sourozenci vytvořili koalici proti nám…“. 

Dan byl výrazně ovlivňovaný sestrou, co se chování týče. Ze začátku byl Dan 

také velice hyperaktivní, agresivní a problematický ve škole. Nechybělo fyzické 

či verbální napadání, proto s ním rodina musela k psychiatrovi, který mu 

předepsal léky, které mu pomohly. Celá situace se usadila, až když Katka 

v osmnácti letech odešla od rodiny se svým přítelem. Později se manželé T. 

dozvěděli, že když někdy nebyli doma, šikanovala Katka především slovně 

ostatní děti. 

 

Po odchodu Radky se rodina přestěhovala do rodinného domu na vesnici. Dále si 

rodina zažádala o pěstounskou péči pro patnáctiletou těhotnou Soňu. Její 

biologičtí rodiče souhlasili. Manželé T. chtěli Soně dát možnost, aby si dítě 

zkusila vychovávat sama. Když se Soně narodil Kamil, stali se manželé T. jeho 

poručníci a následně přešel do jejich pěstounské péče. Po roce Saše začínal 

chybět její dřívější styl života, proto odešla s přítelem, ale malého Kamila vídala, 

kdy chtěla. Vztah Soně neklapal. Odešla bydlet do Domu na půli cesty, kde se 

seznámila s Honzou, kterého přijal pan T. během prvního manželství. Vzali se a 

mají spolu Honzíka. Tím se oslabil vztah Soni s malým Kamilem. Po čase vztah 

neklapal ani s manželem Honzou a rozvedli se. Teď Soňa žije se starším mužem 

a mají spolu další dítě. Bydlí společně s malým Honzíkem a Kamil k nim jezdí 

na návštěvy.  

 

Příchod dalšího dítěte ovlivnilo zaměstnání pana T. Jedna z jeho klientek měla 

v péči holčičku Lucku, která pro ni byla velmi problematická. Nevyhovovala 
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představám, které si vysnila před přijetím, a chtěla ji vrátit do dětského domova. 

Pan T. byl kontaktován úřadem sociální péče, zda Lucku nechce on. Celá rodina 

souhlasila. Lucka šla z pěstounské rodiny rovnou do rodiny manželů T. Pan T. 

dodává „…bylo to rychlý, že jsme to jako úplně nedomysleli, chtělo to víc času, 

ale hrozilo, že se vrátí zpět do toho děcáku…“. Lucka byla v první třídě, ale měla 

ve škole velké problémy. Předchozí pěstounka byla velice ambiciózní a chtěla, 

aby měla Lucka ve škole jen dobré známky. Manželé T. s Luckou museli 

navštěvovat psychologa a po domluvě s ním, opakovala první třídu. Trvalo 

dlouho, než si zvykla na benevolentnější přístup rodiny, a než ji škola začala 

alespoň trochu bavit. Mimo jiné vzpomínala na biologickou rodinu. Její příchod 

nebyl lehký. Trvalo 2-3 roky než Lucka do rodiny zapadla. 

Poslední dítě, které rodina přijala, byl patnáctiletý Lukáš z DD Horní Planá. 

Chtěl být v nějaké rodině, poznat, jaké to může být. Proto se na pana T. opět 

obrátila sociální pracovnice, zda by o Lukáše neměl zájem. Jelikož rodina měla 

místo a nikdo se stávajících členů rodiny neměl s dalším členem problém, vzali si 

ho. Lukáš do rodiny zapadl okamžitě a jeho společnost uvítal především Dan, se 

kterým sdílel jeden pokoj. 

 

Rodina z počátku žila ve skromných podmínkách, protože do zaměstnání chodil 

pouze pan T. a paní T. byla po celou dobu doma. Podle pana T. „…byly 

podmínky horší než v dětském domově, protože tam děti mají dotace, jezdí k moři 

a tak dále…takže tady nám prostě nejde o ten materiál, ale o ty vztahy…aby pro 

děti bylo takové to bezpečí… “ V současné době rodina dostává pěstounské 

dávky a paní T. má pěstounství jako zaměstnání. Když je třeba, pomáhá pan T. 

manželce, protože „…rodina je na prvním místě…“. Během let neměla rodina 

žádné problémy s biologickými rodiči, jen v případě Saši musela omezit kontakt 

s jejím otcem, který se choval agresivně. Reakce okolí na jejich způsob života 

byly spíše kladné, podporující. Pan T. dodává, že se ženou vždy museli držet za 

jedno. Když nastal problém, řešení hledali společně a byli pevnější. Možná i 
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proto, že už měl každý zkušenost s pěstounskou péčí, kdy žili s přijatým dítětem 

nebo dětmi sami.  

 

Teď v domě bydlí manželé T. s nejmladším Kamilem, Luckou, Lukášem, Danem 

a postiženým Jirkou. Možnosti přijetí dalšího dítěte se ani jeden z manželů 

nebrání, ale aktuálně není místo. Jak pan T. říká „…energie by se našla, i žena o 

tom mluvila, ne jen já. Na ní je ten větší díl…“. Pěstounskou péči berou, dalo by 

se říct, jako náplň svého života, kdy se snaží pomoct těm, kteří to potřebují. Za 

oba dodává „…nikdy jsme od toho moc neočekávali, třeba že ty děti nám budou 

vděčný, je to hrozně důležitý…ty problémy můžou nastat a nás může cokoli 

překvapit…“.  

 

Když jsem se ptala na otázku spojenou s tématem pěstounských setkání, 

odpověděl mi pan T., že se žádných neúčastní. Má pocit, že děti z dětských 

domovů by se měly snažit zařazovat mezi ostatní a ne mezi sebe, které spojuje 

stejný osud. Mají podobné příběhy a to, že se potkají a vyprávějí si o nich, 

ničemu a nikomu nepomůže. 

 

 

5.4  Kazuistika rodiny I. 

 

O tom, jak probíhalo přijetí dítěte do pěstounské péče u manželů I., jsem si 

povídala jen s paní I. Sešly jsme se v kavárně blízko jejího bydliště a náš 

rozhovor mohl začít. 

 

Manželé I. mají rodinný dům na okraji Českých Budějovic, ve kterém žili již 

před rozhodnutím přijmout dítě do pěstounské péče. V domě bydlí spolu s jejich 

dvouletým synem Martinem. Paní I. byla na mateřské dovolené. Pan I. byl ze 

zdravotních důvodů také doma, jinak je podnikatel.  
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Přijmout dítě do pěstounské péče se rozhodli hlavně ze zdravotních důvodů paní 

I. Oba manželé chtěli ještě jedno dítě, „bráchu“ pro Martina, ale pro paní I. by 

bylo další těhotenství velmi riskantní. O adopci neuvažovali kvůli tomu, že jedno 

vlastní dítě už mají a nechtěli připravit o možnost adopce někoho, kdo děti mít 

nemůže. Proto je napadla pěstounská péče, na které se oba shodli. 

 

Žádost podali manželé I. roku 2007. Zájem měli o sourozeneckou dvojici. 

Neměli žádné zvláštní požadavky, krom věku dítěte, který měl být nižší než věk 

dítěte, které v rodině je. Proces byl velmi rychlý. Nejdříve manželé prošli kurzem 

přípravy a po zařazení mezi žadatele čekali necelé tři týdny. 

 

Po necelém roce od podání žádosti se manželé I. mohli jet podívat za osmnácti 

měsíčním klukem Mirkem do kojeneckého ústavu v Aši, kde s ním strávili celý 

víkend. Už tam viděli, že to s Mirkem nebude jednoduché. Problém nastal, když 

se Mirka snažili obléct a následně ho chtěli dát do kočárku. Byl to nadlidský 

výkon, protože Mirek řval, vztekal se a bránil se. Ani to manžele I. neodradilo a 

po dvou týdnech si Mirka odvezli domů.  

 

Začátky byly pro celou rodinu krušné. Paní I. říká „…neuměl chodit, neuměl jíst, 

nerozuměl češtině...usínal tím, že se dvě hodiny houpal a řval a řval, takže 

padnul až vyčerpáním a tím usnul…“. Rodina byla na možné komplikace 

upozorňována v průběhu kurzů přípravy, ale dle paní I. „…byla realita osmkrát 

horší...“. Manželka dodává, že ač byli seznamováni s možnými problémy, pořád 

věřili, že tomu tak nebude. Doufali, že se dítě brzy adaptuje na rytmus rodiny a 

bude vděčné. Když zjistili, že tomu tak úplně není, byli rádi, že dostali do péče 

jen jedno dítě a žádost o druhé stáhli. Během mateřské dovolené dostával Mirek 

především od paní I. intenzivní každodenní péči. Když ho rodina dostala do péče, 

byl stále na plínách. Paní I. vzpomíná „…neměl svaly, stahování…byl 7x denně 

posranej…“. Všichni společně chodili na dětské hřiště, kde si Martin hrál na 

prolézačkách a manželé I. vedle chodili s Mirkem po schodech nahoru a dolu, 
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aby posílili jeho svaly pánevního dna. Další problém byl se stravou. Mirek snědl 

velké množství, ale všechno jídlo musel mít namixované. Vůbec nekousal, jen 

polykal, následně zvracel. Postupem času Mirek udělal velký pokrok. Manželé I. 

nastavili Mirkovi pevný řád, který byl a je podle paní I. důležitý pro jeho vývoj. 

Kvůli tomu se manželé setkali i s označením „tyrani“. Paní I. byla na mateřské 

dovolené o rok déle. Během ní přišla o zaměstnání. Ve 4 letech byli oba kluci 

přijati do mateřské školky a paní I. nastoupila do domu pro seniory.  

 

Přijetí dítěte vyvolalo v blízkém okolí rozpačité reakce. Otec pana I. rozhodnutí 

přijal jako hotovou věc. Matka paní I. řekla, že cizí dítě nechce a nechtěla 

kontakt. Teď už Mirka přijala, ale dělá mezi kluky rozdíly. Překvapením bylo 

chování sestry paní I., která říkala okolí, že si manželé vzali kluka jen kvůli 

penězům. Paní I. dodává, „…jedni nás zavrhli, jedni nás obdivují…“ 

 

Při přijetí dětí do mateřské školky, žádali manželé I. vedení, aby kluky rozdělili. 

Mirek nemá tendenci být s Martinem samostatný a ten se o něj musí starat. 

Školka nevyhověla a později nastaly problémy, kdy Mirka označili za 

nezvladatelné dítě a chtěli ho ze školky vyloučit. Zlom nastal, když Martin 

odešel na základní školu a Mirek zůstal ve školce bez něj, protože na základě 

psychologického posouzení dostal odklad školní docházky. Do školy má 

nastoupit Mirek letos, tak je celá rodina zvědavá, jak to zvládne. 

 

Mezi Martinem a Mirkem je osm měsíců rozdíl, mentální rozdíl je však větší, což 

se odráží na komunikaci s vrstevníky. Mirek si vyhledává ty mladší, se kterými si 

rozumí kvůli mentálnímu opoždění více. Podle rodičů spolu kluci vycházejí 

dobře. Martin rodičům s Mirkem od začátku pomáhal a jak říká paní I., neměl ze 

své pozice „třetího rodiče“ ani důvod žárlit. V současné době je problém v tom, 

že když Martin vidí, že Mirkovi rodiče za něco vynadají, vynadá mu také. 

Vysvětlují mu, že by to dělat neměl. 
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Co se týče biologické rodiny, matka má podprůměrný intelekt a o dítě nejeví 

vůbec žádný zájem. Otec má základní vzdělání. V začátku byl rád, že se Mirek 

do rodiny dostal. Po nějaké době si našel novou, sociálně slabou přítelkyni, která 

má vlastní děti a chtěla Mirka do pěstounské péče sama. Začala manželům I. psát 

výhružné e-maily a ujišťovala je, že o Mirka přijdou. Manželé I. se obrátili na 

sociální pracovnici, která se do toho vložila. Později se zjistilo, že její snaha o 

pěstounství je jen kvůli pěstounským dávkám. Když se přítelkyně Mirkova otce 

dozvěděla, že by na Mirka stejně nic nedostávali, protože by byl u svého 

biologického otce, okamžitě jejich zájem ustal. Tím kontakt s biologickou 

rodinou skončil.  

 

Mirek bude v rodině pět let. O jeho biologických rodičích mu manželé říkají a on 

to rád poslouchá. Rád se dívá na fotky, které má z kojeneckého ústavu. Manželé 

I. s ním dochází každého půl roku na psychologickou kontrolu. Je u něj 

pravděpodobnost sníženého intelektu, která se ještě nepotvrdila. Když paní I. 

vzpomíná na začátky, velký důraz klade na spojení sil s manželem. Byla ráda, že 

po příchodu Mirka nebyla doma sama a měla v manželovi i přes jeho zdravotní 

problémy alespoň psychickou podporu. Rodina drží pohromadě a problémy řeší 

společně. I přes velký pokrok, který Mirek udělal, jsou patrny změny v chování, 

které už nikdo nezmění. Paní I. dodává „…je to tam. Prostě od toho dětství tam 

ty rozdíly jsou, už je to zafixovaný…“.  

 

Rodina dochází na pěstounská setkání a i ve volném čase je v kontaktu 

s rodinnou, která má děti v pěstounské péči. Když je nějaký problém, nebojí se 

ho řešit.  

 

 

 V této kapitole jsem se snažila zmapovat situace rodin, se kterými jsem 

dělala rozhovory. Na základě jejich vyprávění jsem napsala případové studie, ve 

kterých jsem se snažila zachytit příběhy čtyř rodin před přijetím dítěte do 
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pěstounské péče a následné změny, které se udály po příchodu dítěte. Jednalo se 

především o změny v zaměstnání, změny v každodenním životě, změny ve 

vztahu mezi partnery, změny v rodinných vztazích, změny ze strany okolí a 

změny zdravotního stavu respondentů. Výsledky mého výzkumu uvedu 

v následující kapitole, kde je shrnu a tím buď potvrdím, nebo vyvrátím své 

předpoklady. Následně se zaměřím také na poznatky a společné znaky, které se 

v průběhu rozhovorů ukázaly a které mě zaujaly. Myslím, že i přesto, že nebyly 

hlavním předmětem mého zkoumání, stojí za to je zmínit. 
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6  VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 

 Pro svůj výzkum jsem si předem vytýčila několik otázek, na které jsem se 

zaměřila a sledovala je. Zabývaly se především změnami v rodině. Jsou to změny 

v zaměstnání respondentů, změny každodenního života, změny mezi partnery, 

změny v rodinných vztazích, změny ze strany okolí a zdravotní změny 

respondentů. Předpokládala jsem, že u rodin, které přijmou dítě do pěstounské 

péče, se tyto změny projeví. Zmiňuji se tedy podrobně o těchto změnách: 

 

a) změny v zaměstnání – předpokládala jsem, že po příchodu nového člena 

do rodiny nastanou změny v zaměstnání alespoň u jednoho z manželů. U 

žádného z mužů nebyla, co se týče zaměstnání, žádná změna. U žen, dvě 

ze čtyř mají pěstounskou péči jako zaměstnání, jedna po celou dobu, 

druhá zaměstnání opustila při příchodu dalších dětí. Jedna z respondentek 

přišla o původní práci kvůli prodloužení mateřské dovolené, tím pádem 

musela hledat jiné místo. Jen jedna respondentka se po době, kterou 

věnovala dítěti po přijetí do rodiny, vrátila do svého původního 

zaměstnání v rodinné firmě.  

 

b) změny každodenního života – myslela jsem si, že v průběhu prvních 

měsíců budou změny každodenního života velmi výrazné. Překvapilo mě, 

že tomu tak není. Většinou děti se děti přizpůsobily chodu rodiny a žádná 

zvláštní změna, co se rozvrhu rodiny týče, nenastala. Jen v začátcích byla 

pro všechny rodiny společná změna spojená se zvýšenou pozorností a 

péčí. Náročnější to bylo především z časového hlediska. Zásadní změny 

v každodenním dění rodiny nastaly pouze u jedné rodiny ze čtyř. Tato 

rodina dodnes přizpůsobuje chod dítěti. Nejdříve přemýšlí, jak ono, a pak 

se plánuje dále. Z odpovědí ostatních respondentů není patrné, že by se 

muselo něco výrazně změnit.  
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c) změny ve vztahu mezi partnery – předpokládala jsem, že přijetí dítěte pár 

posílí. U všech párů se můj předpoklad potvrdil s tím, že přijetí dítěte 

znamenalo utužení a zlepšení jejich vztahu. Projevilo se to především 

v krizových situacích, které všechny mnou oslovené manželské páry řešily 

společně.  

 

d) změny v rodinných vztazích – předpokládala jsem, že v této oblasti bude 

největší problém s přijetím dítěte dítětem, které již v rodině je. Za 

samozřejmost jsme považovala, že si rodina nejdříve s dětmi, které již 

v rodině jsou, promluví a zeptá se na jejich názor. Tento předpoklad se 

potvrdil jen v jedné rodině, kde rodina svým dětem o tom, že přijde někdo 

„nový“ řekla až 14 dní před uskutečněním. Právě zde se vyskytly 

problémy, kdy jedno z biologických dětí nenavázalo téměř žádný vztah 

s přijatým dítětem a kolikrát porovnávalo výchovu svou s jeho. Překvapilo 

mě, že v každé rodině byl zdrojem konfliktu někdo jiný. U jedné rodiny 

nastal problém, kdy přijatá sourozenecká dvojice vytvořila koalici vůči 

ostatním členům a tím způsobovala spory, které rodina musela řešit 

společnými silami. U další trvalo déle, než se s rozhodnutím manželů 

smířila matka respondentky. 

 

e) změny ze strany okolí – domnívala jsem se, že okolí bude pro rodiny 

podporující a bude rozhodnutí přijímat. Dvě ze čtyř rodiny se nesetkaly se 

zápornými ohlasy a nepochopením.  

 

f) změny zdravotního stavu respondentů – jelikož jsem již před tímto 

výzkumem předpokládala, že přijetí dítěte bude pro páry psychicky 

náročné, myslela jsem, že alespoň z počátku budou vyhledávat odbornou 

pomoc. Toto tvrzení se prokázalo pouze u jedné ze čtyř rodin, která 

pomoc využívá dodnes. 
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Po průběhu všech rozhovorů a po jejich následném přepsání mě zaujala řada 

společných témat, která se v rodinách objevují. Ačkoli nebylo mým prvotním 

zájmem tato témata ve své bakalářské práci zkoumat, myslím, že několik věcí, 

které vyplynuly z rozhovorů, stojí za to zmínit. Jsou to: 

 

a) potřeba odborné péče pro děti – každé dítě, které rodiny přijaly, ať už 

z dětského domova či kojeneckého ústavu, navštěvuje pravidelně 

psychologa či psychiatra. Všechny čtyři rodiny se shodují, že jejich děti, 

které byly v některém z ústavů, jsou problematické a odborná péče je 

nutná.    

 

b) odklad školní docházky – ve všech čtyřech rodinách mělo alespoň jedno 

z přijatých dětí na základě psychologického posouzení odklad školní 

docházky. Všechny děti ve škole i přes to hůře prospívají.  

 

c) vývojové opoždění – všichni respondenti se shodli na tom, že dítě, které 

přijali, bylo opožděno ve vývoji. Většina to připisuje vlivu dětského 

domova a kojeneckého ústavu na dítě. Tři ze čtyř rodin se potýkaly 

s problematickou řečí dítěte, dvě z nich musely navštěvovat logopeda. 

Respondenti také zmiňují, že je vidět mentální rozdíl mezi přijatými dětmi 

a dětmi, které jsou vlastní, v rodině od narozené.  

 

d) snížená sociální adaptace – během všech rozhovorů jsem se dozvěděla, že 

děti, které rodiny přijaly do péče, jsou velmi důvěřivé, snadno 

ovlivnitelné. Hůře se zařazují do kolektivu svých vrstevníků.  

 

e) pěstounská setkání – předpokládala jsem, že všechny rodiny budou na 

setkání pro pěstouny docházet, kvůli informovanosti a pro možnost sdílení 

svých problémů a postřehů. Proto mě překvapilo, že setkání se aktivně 

účastní pouze jedna rodina. Ostatní nemají pocit, že by jim to něco 

přinášelo a odmítají je. 
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f) kontakt s biologickými rodinami – ani jedna z rodin se nebránila kontaktu 

přijatého dítěte s jeho biologickými rodiči. Po přijetí zájem biologických 

rodičů z pravidla byl, časem však upadal. Většinu dětí setkání s nimi 

rozrušovalo a trvalo delší dobu, než se adaptovaly zpět. Jen jedno dítě se 

stýká se svými příbuznými, s tetou a dědou. Není to žádný častý kontakt, 

ale nevznikají problémy. 

 

g) kurzy přípravy – v jejich průběhu byly všechny rodiny připravovány na 

různé problémy, které mohou nastat. Dvě rodiny dítě přijímaly bez výhrad 

a větších očekávání. Problémy, které nastávaly, braly členové rodiny jako 

běžné. Naopak dvě rodiny, které i přes upozorňování doufaly, že s dítětem 

takové problémy nebudou, zvládaly začátky daleko hůře. 
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ZÁVĚR 

 

 Ve své bakalářské práci jsem se snažila zmapovat změny, které mohou 

nastat v rodinách po přijetí dítěte do pěstounské péče. 

 

V teoretické části mé bakalářské práce jsem se zaměřila především na 

objasnění zvoleného tématu. Jde o téma náhradní rodinné péče, konkrétně o péči 

pěstounskou.  Po definování základních pojmů jsem se snažila zmapovat, co tato 

forma péče o děti vůbec obnáší, její počátky, vývoj a dnešní podobu. Část jsem 

věnovala tomu, co přijetí dítěte do pěstounské péče předchází, od podání žádosti 

po přidělení dítěte rodině. Mým záměrem bylo podat v teoretické části 

vyčerpávající informace o pěstounské péči, které jsou dle mého názoru nezbytné 

pro celkovou orientaci v této problematice.  

 

 Empirickou část jsem zaměřila na výzkum změn v rodinách, které jsem 

zkoumala na základě polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi rodinami. 

Zajímalo mě, jak se rodina, ve které již jsou vlastní děti, může změnit po přijetí 

dítěte z dětského domova či jiného zařízení pro děti, které nemají, kde být. Má 

zaměřenost byla především na změny v zaměstnání respondentů, změny jejich 

každodenního života, změny ve vztahu mezi partnery, změny v rodinných 

vztazích, reakce ze strany okolí a na změny zdravotního stavu respondentů. 

Rozhovory jsem přepsala a v plném znění dala do příloh mé bakalářské práce 

spolu s otázkami, které tvořily jejich strukturu. Po průběhu všech rozhovorů a 

následného přepisu, jsem na jejich základě, udělala případové studie, které jsou 

součástí kapitoly 5, Kazuistiky. Výsledky výzkumu jsou součástí kapitoly 6. 

Musím přiznat, že většina mých předpokladů a představ se nepotvrdila. Myslela 

jsem, že změny, na které jsem se ptala, se musí alespoň minimálně projevit 

v každé rodině. Ne vždy tomu tak bylo. Každá rodina je jiná a přijetí dítěte 
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zvládá dle svých možností. Po získání výsledků jsem se zaměřila na rozhovory 

samotné, ve kterých jsem hledala spojitosti mezi rodinami. Objevilo se pár témat, 

která nebyla součástí mého výzkumu, ale myslím, že se k dané problematice 

hodí, proto jsem je do své bakalářské práce také přidala. 

 

Teď když se na výzkum dívám s odstupem času, musím přiznat, že jsem 

ráda, že jsem pro sběr dat zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru. Nový 

pro mne byl osobní kontakt s respondenty, během kterého jsem bojovala 

s trémou. Přístup každého z respondentů byl jiný. U někoho jsem získala důvěru 

hned, jiný potřeboval čas. To ovlivňovalo i mou odvahu ptát se u citlivějších 

otázek do větší hlouby. Několikrát jsem se chtěla zeptat více konkrétněji, ale 

neudělala jsem to z určitého respektu, který ve mě respondent vzbuzoval.  Na 

každý rozhovor jsem měla připravené otázky, které tvořily již zmíněnou 

strukturu rozhovoru. Ale držet se určité struktury a vracet respondenty k tomu, na 

co jsem se ptala, není vůbec jednoduché.  

 

Celá práce pro mne byla velmi přínosná a obohacující. 
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PŘÍLOHY 

 

 

I. příloha – Otázky 
 

1) Jak vypadala Vaše rodina před přijetím dítěte do pěstounské péče? 

2) Jaká byla Vaše motivace pro přijetí dítěte? 

3) Měli jste nějaké očekávání, obavy, představy? 

4) Změnilo se něco z Vašich představ během kurzu přípravy? 

5) Jaké dítě jste přijali a jaké byly začátky? 

6) Mělo přijetí dítěte změnu na Vaše - zaměstnání? 

      - každodenní žití? 

       - partnerství? 

      - rodinné vztahy? 

      - vztahy s (blízkým) okolím? 

      - na Váš zdravotní stav? 

 

7) Napadá Vás ještě něco, co se díky pěstounství změnilo? 

8) Jakou roli hrají biologičtí rodiče? Jste s nimi v kontaktu? 

9) Bylo něco, co Vás zaskočilo, co jste nečekali? 

10)  Jak se Vám žije dnes? 
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II.  příloha - Přepis rozhovoru rodiny M. 
 
Já: Dobrý den, tak nejprve bych Vás ráda seznámila s tím, čeho se má bakalářská 

práce týká. Jde o zkoumání změn v rodinách, které přijaly dítě do pěstounské 

péče. Veškeré informace jsou jen pro účely mé bakalářské práce a všechny osobní 

údaje budou změněny. Mám připravených několik otázek, které bych s Vámi ráda 

probrala. Tak jestli můžu začít, nejdříve by mě zajímalo, jak vypadala Vaše rodina 

předtím, než jste přijali nějaké, tedy vlastně to první dítě do pěstounské péče? 

Vlastně kolik jste měli členů a jak jste fungovali, do jakého zaměstnání jste 

chodila, manžel? Tak celkově, jak jste si žili předtím? 
 

Paní M.: No tak byli jsme 4 vlastně, dva kluky jsme měli svoje, to já si neuvědomím, 

kolik mu honem bylo, 2003…ježiš tak tomu menšímu bylo 12 tomu druhýmu 15, když 

přišla teda ta první holčina. A žili jsme si tak svým klidným životem. Manžel podnikal, 

já jsem dělala na poštovní přepravě, takže v turnuse vlastně dlouhej krátkej týden, 

jenom noční. 16 let noční, jeden den volno pak zase na noc. Mě to celkem vyhovovalo, 

protože jsem byla přes den pořád doma, žejo. V noci tak jsem cekem nikomu nechyběla. 

 

Já: A jaká byla Vaše motivace pro pěstounství? 

 

Paní M.: Já jsem chtěla holčičku. My jsme to tak nějak probírali a pak jsme přišli s tím, 

že těch dětí je spousta, a protože máme spoustu známých, který to zkoušeli 3x i 4x a 

stejně to nevyšlo, tak jsme říkali, prostě to nebudeme pokoušet a zkusíme to takhle.  

 

Já: Takže když jste si žádali, tak jste chtěli vyloženě holčičku? 
 

Paní M.: Vyloženě holčičku, vyloženě major… naše etnikum, abych se nezapletla do 

toho slova.  

 

Já: Iniciátor jste byla Vy? 

 

Paní M.: My jsme se tak nějak domluvili, až mě to teda překvapilo, musím se přiznat, 

ale domluvili jsme se.  

 

Já: A měla jste nějaké očekávání, nebo jak jste si to vlastně představovala? 

 

Paní M.: Hlavně jsme očekávali, že to bude rychlejší. Trvalo to přes dva roky. 

 

Já: A nějaký strach jste měla? Nějaké obavy? 

 

Paní M.: To ani ne. Člověk byl mladší o 11 let, no ne no. To jsme neměli pak strach ani 

z těch dvou, akorát potom jako když člověk ty dvě přivezl, tak to byl velký kotrmelec, 

protože ty dvě jsou prostě úplně něco jiného než jedna, žejo.  

 

Já: Takže během vyřizování žádosti nebo během kurzu příprav se vaše představy 

nezměnily? Ne? 
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Paní M.: Já si myslím, že jsme byli docela tolerantní. My jsme teda chtěli naší 

národnost, bylo nám, co to bude za národnost, ale nechtěli jsme romskou. Ne že bych 

teda byla nějakej vyloženě rasista, ale já si myslím, že ta mentalita je tak strašně jiná, že 

by jsme měli strach z toho dospívání. Protože taky kousek od nás Máj, žejo, a oni se 

prostě najdou. Takže z toho jsme měli strach. No jinak nechtěli jsme vyloženě tělesně 

postižené dítě, protože jsme dost jezdili, jezdíme. Já ráda jezdím na kole, zase abychom 

se moc neomezovali. 

 

Já: Takže jaké jste přijali dítě? Jaká byla teda ta první holčička? Z jakého 

dětského domova? 

 

Paní M.: Bylo to z Kamenice nad Lipou, byly ji 3 roky a 3 měsíce. Krásná, blonďatá, 

modrooká.  

 

Já: A jak se jmenuje? 

Paní M.: Jmenuje se Barča. Takže to bylo takové puťu ňuňu. 

 

Já: A jak probíhaly první dny? Určitě jste šli za ní na návštěvu do dětského 

domova. 

 

Paní M.: My jsme se tam na ní jednou byli podívat, když nám řekli, že by teda byla 

k mání. To je jak housky na krámě, ale je to tak, prostě i když si vypisujete ten dotazník, 

to je taky takový modrý nebo zelený. To mě teda překvapilo, úplně prvně jsem na to 

zírala, a říkala jsem si, že to opravdu je jako když si jdeš nakoupit. Ale přijeli jsme se na 

ani podívat, ona teda přišla. Teda bylo to takový nic, ona v těch svých 3 letech měla asi 

11 kilo, ve 3 letech obula boty po našem klukovi, které on nosil v jednom roce a ona 

byla taková droboučká, hubeňoučká, celá bledá, taková… byly ji vidět takhle ty modrý 

žíly. No tak nás okoukla, zase si ji odvedli a my jsme teda řekli, že jo a začaly se honit 

papíry. 

 

Já:  A to teda trvalo, jak dlouho, než jste si ji takhle od té první návštěvy vzali 

domů? 

 

Paní M.: No ono se to nějak zamotalo. Trvalo to možná měsíc a půl, možná i dva, 

protože samozřejmě do té rodiny to přišlo, že jako, nebo jako maminka ji 

nenavštěvovala, teda pokud ji tatínek nebo teda dědeček nenatlačil. Tak zřejmě dědeček 

když přišel na návštěvu a dozvěděl se, že jako dítě by mělo jít pryč, tak postrčil 

maminku, ta podala odvolání. Jenže odvolání nepřišlo, takže tímhle se to prodloužilo. A 

pak jsme vlastně jeden den jeli do Hradce, vyzvedli jsme si dítě a jeli jsme domu no. 

 

Já: No a takhle když jste si ji přivedli sem? 

 

Paní M.: Když jsme si ji přivedli sem. Sem jsme si ji nepřivedli, protože to jsme ještě 

tenhle dům neměli. Bydleli jsme v hodně malým, no původně to bylo 2+1, pak jsme 

z toho udělali malý 3+1, protože kluci, jak odrůstali, tak to nešlo. 

 

Já: A když jste si ji přivedli tak klukům bylo, jak jste říkala, kolik? 
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Paní M.: Martinovi 11 a Pepovi o ty tři roky víc. Musel být ještě na základce, protože ji 

vodili do školy. Já jsem teda shodou okolností chtěla přestoupit na jiné pracovní místo, 

jsem měla zažádáno, protože jsem 8 let dělala ty noční a byl to docela fakt záhul. Tak 

jsem měla zažádáno o přestup na poště na přepážku. A byla jsem doma od listopadu. 

V listopadu jsme ji přivezli a někdy v únoru mi zavolali, že od dubna je volné místo, a 

buď ho vezmu, nebo nic. Vzhledem k tomu, že ji v srpnu byly 4 roky a já bych stejně 

musela jít do práce, a jako nešlo od 3letýho dítěte chodit ty noční, to by nešlo, protože 

já jsem v půl 4 odjížděla, ve 4 začínala a dělala do 6 do rána. Takže jsem to vzala, takže 

to byl kvalt do školky, tak byla tenkrát hrozně hodná paní učitelka, takže to bylo prostě 

úplně bez problémů. Nastoupila do školy, vlastně kluci ji brali autobusem do školky a já 

jsem pro ně pak zajížděla. 

 

Já: A jak to brali kluci? Sestřičku? 

 

Paní M.: Tak oni byli malý, vlastně když jsme, tak my jsme jim to samozřejmě řekli, co 

by na to kdyby, a kdyby to bylo takhle. No tak oni byli natěšeni od toho okamžiku, kdy 

se to řeklo, a nikdo netušil, že se to potáhne takhle dlouho. To bylo, kdy už to bude a 

tak. A pak už to najednou bylo no. Takže to bylo v pohodě. 

 

Já: A Barča se adaptovala u Vás dobře? 

 

Paní M.: Ona téměř nemluvila, když jsme ji přivezli, ale během měsíce, měsíce a půl se 

rozmluvila úplně nádherně. Fakt tam nebyly ani žádné potíže, abychom museli na 

logopedii. 

 

Já: A vzali jste si ji, jak jste říkala, v roce 2003? Takže teď ji bude 14? To už je 

taky pěkný… 

 

Paní M.: No už je to pěkný zvíře no. Ale prostě to, jak bylo taková ukvičená od 

malinka, tak to ji zůstalo. To stačí, aby někdo píchnul a už mamí. 

 

Já: Co na to říkalo okolí? Vaši blízcí? Když jste se takhle rozhodli nebo když jste si 

malou přivedli. 

 

Paní M.: Naši o tom teda věděli, že by byli extra nadšeni, to teda ne, no ale pak jako že 

jo no. Manžel touhle dobou už rodiče neměl, no a k jeho segře jsme jednou přijeli na 

návštěvu a ona na nás, ježiš, co to máte a my no to je naše a hotovo, prostě. Já bych 

řekla, že v pohodě. 

 

Já: No a ty další dvě? 

 

Paní M.: No ty další dvě jsme přivezli v roce 2006 a to už tady u nás doma v pohodě, 

protože to už jsme žádali vlastně na základě toho, že Barča byla pořád taková ufňukaná, 

ukňouraná. To jsme říkali, tak jsme pěkně rozmazlili, udělali jsme si z ní pěknýho 

machánka, tak počkej děvče, tak to ne, protože ona byla opravdu o hodně mladší než 

naši kluci. Tak prostě my si vezmeme ještě jednu holku. No jenže to trvalo hrozně 

dlouho, tak nám i pani na magistrátu říkala, jestli bychom nechtěli sourozeneckou 

dvojici, že to málokdy lidi chtějí, a že to bude rychlejší. No nevím, jestli to bylo 

nakonec rychlejší, protože jsme stejně zas čekali přes ty dva roky. No pak prostě jsme 
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jeli, ozvali se. Pak to šlo celkem rychle, to pak bylo během půl roku, když jsme změnili 

tu žádost. A dostali jsme sourozeneckou dvojici z Klokánku z Žatce. Tam jsme byli na 

návštěvě a pak. To jsou dvě holky, ale na Barči chování to nic nezměnilo, prostě ona to 

má ve své nátuře, tohle chování.  

 

Já: A kolik jim bylo, když jste si je brali? 

 

Paní M.: No Míše bylo tou dobou, my jsme ji přivezli 30. dubna a ji bylo v dubnu 7, 

takže vlastně v roce 2007 a Katce byly 4 roky a 2 měsíce. A to už jsme bydleli tady.  

 

Já: A teď bydlíte jak? 

 

Paní M.: No teď bydlíme všichni kromě mladšího syna, který se asi před měsíce 

odstěhoval, jen tady vedle do baráku, kde jsme předtím bydleli my. Bydlí se svojí 

přítelkyní. A starší syn naštěstí koncem minulého měsíce našel práci ve Volarech, takže 

tam přes týden bydlí a jezdí sem na sobotu a na neděli. Takže my jsme tu teď takový 

prázdný, na to že nás tu bývalo někdy i 9. 

 

Já: A holky chodí kam do školy? 

 

Paní M.: Do Dubného. Mohli by samozřejmě i do Budějc, ale tohle je pro mě 

jednodušší samozřejmě z dopravy, protože v Budějcích je těch škol hodně, taky 

vystoupí a ze zastávky jiná cesta nevede. A zadruhé já odtamtud pocházím, mě tam 

všichni znají, takže jakmile je nějaký problém, tak u mě to během jednoho nebo dvou 

dnů je. Takže vlastně defakto všechno vím, což je pro mě výhoda.  

 

Já: A kdybych se měla zeptat, jestli přijetí až už Barči nebo následně holek něco 

změnilo? V zaměstnání nebo na rodinných vztazích, nebo nějaký dopad na 

rodinný život, jestli jste postřehla. 

 

Paní M.: No tak určitě. Já jsem teda, my jsme se dohodli, že když vezmeme 

sourozeneckou dvojici, že zůstanu doma, protože tenkrát to bylo nějak od začátku roku 

umožněno zůstat doma za nějakou pěstounskou odměnu, takže jsme toho využili a já 

jsem dodělávala v práci měsíc, protože tam byl zrovna taky nějakej překotnej měsíc, že 

jsme nemohla skončit k tomu datu, co jsme měla podanou výpověď. Takže první týden 

ty dvě měl doma manžel, naše Barča už chodila do první třídy a pak se to zase nějak 

narychlo dalo v té školce. Takže nám je vzali do školky, to šlo tenkrát už jen o měsíc. 

No a od července jsme už byli doma.  Míša po prázdninách nastoupila do první třídy, 

přestupovala z toho Žatce a Katka chodila do školky. 

  

Já: A bylo něco, co Vás tedy výrazně zaskočilo? Co jste nečekala?  

 

Paní M.: No ty děti jsou, dospělej člověk je asi nějak bezprostřední. Pořád si udržuje 

nějaký odstup, kdežto ty děti, když jsme je přivezli, tak tu běhaly a byly tu jako doma. 

Jako by se chovaly úplně normálně. 

 

Já: A když jste přivezli ty sestřičky, jak to bylo s Barčou? Ptali jste se jí na to? 
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Paní M.: Tak jako jo, samozřejmě jsme ji to říkali, protože oni se ptají i na tom 

krajském úřadě, takže samozřejmě to taky věděla, taky s tím souhlasila. Jenže ona, já 

nevím, teď je ji 14, ale v té hlavičce to má tak na 12, takže to zpoždění je tam vidět, 

takže ty dispozice od rodičů nejsou takový. Třeba Barča je hrozně snaživá, snaží se učit 

každý den, ale teď přijde se 3 čtyřkama, protože když to v té hlavě není kam nandat, tak 

to tam prostě není možný nacpat. Třeba ta prostřední je chytrá, ta by mohla mít 

jedničky, ale prostě je líná, jí to za to nestojí. Takže prostě tam ten posun je takovej, že 

ta to brala, jo přijde někdo novej, ale nějak moc to neřešila. 

 

Já: A jak je to s biologickými rodiči? 

 

Paní M.: U Barči se stýkáme s dědečkem, s pradědečkem jsme byli jednou, občas 

s tetou, ale ta jako když by jsme se ozvali, že přijedeme na návštěvu, že ji Barča chce 

vidět, tak to jo, ale že by ona sama byla nějaká iniciátorka, tak to ne. No a s tou druhou 

rodinou, táta s jednou komunikoval, pak jsme se viděli loni u soudu. Máma se občas 

ozve, ale to je taková návštěva, že ji holky vidí na tři čtvrtě hodiny, protože ona přijede, 

to je mezi autobusem, aby se stihla vrátit, a je to rozhodí na dalšího půl roku. Každé 

přiveze tatranku a dva bonbony a to je všechno. Jo to jsem já, vaše matka a tím to 

vlastně končí.  

 

Já: A co se týče dovolených? Jezdíte všichni, jako celá rodina? 

 

Paní M.: No bez kluků. Tak jako, ten starší o to nestál už od nějakých 13, jé nějaká 

rodinná dovolená, to bude nuda. A ten menší s náma byl ještě, nevím no, bude to tři 

roky.  

 

Já:A ještě bych se vás ráda zeptala, potřebovala jste pomoc od nějakých 

pomáhajících profesí? Od psychologa, psychiatra…? Myslím s holkami. 

 

Paní M.: S tou Barčou chodíme k paní doktorce Novotný, to je psychiatrička. Chodili 

jsme k paní doktorce Nesnídalové. Tam s Míšou teda chodíme, nebo byly jsme tam a už 

jsme zase objednané, protože ji začalo nějak sexuálně harašit nebo já nevím. Byli jsme u 

p. doktorky Nesnídalové prvně, protože jsme doma měli takový konflikt, Míša nám 

utekla, ke své nejlepší kamarádce, která vždycky když může, tak ji podrazí a udělá to 

nejhorší, co může, ale je to prostě nejlepší kamarádka a hlavně ona žije v takových 

poměrech, z jakých Míša pochází. Takže Míšu to tam nějakým způsobem táhne. Ona u 

mámy vyrůstala do 6 let, takže si to moc dobře pamatuje a nějakým způsobem se nějak 

táhnou k sobě. No a zřejmě tam někdo Míšu navedl, že ji doma šikanujeme. Vlastně ne 

šikanujeme, týráme. Takže Míša nás obvinila z týrání, takže jakmile se to ke mně 

doneslo, okamžitě jsem to začala řešit přes magistrát, pře paní doktorku Nesnídalovou. 

Zjistilo se, že Míša byla od někoho navedena, že ji to někdo poradit. No tak to jsme 

vyřešili tímto způsobem, Míše bylo vysvětleno, co teda vlastně provedla, že to nebylo 

dobrý.  

 

Já: A to bylo teď někdy? 

 

Paní M.: Ne, to budou dva roky zpátky. No a teď v pondělí, Míša šíleně zamilovaná do 

nějakého osmáka a psala si tajnej deníček, ale poměrně erotickej tajnej deníček a 

zveřejnila ho ve škole. Prostě ho hodila do placu, tak si to všichni přečtěte. Tak jsme to 
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řešili ve škole, no a abychom dostáli nějakých svých povinností, tak zase půjdeme 

k paní doktorce Nesnídalové, abychom ji to nějak pořádně vysvětlili. 

 

Já:  Ještě bych měla jeden dotaz, nemusíte odpovídat, ale váš vztah s manželem 

vám to upevnilo, nebo změnilo vám to něco na vztahu? 

 

Paní M.: Já si myslím, že asi ne. Asi to bylo trošičku jiný s klukama, protože jsem 

s nima dost problémů řešila sama, protože manžel podnikal, do toho měl nemocnou 

maminku a tatínka, když byly naše děti malý, tady dělal starostu, takže byl furt 

v nějakým takovým letu. Takže jsme byli dost třeba ve třech spíš s klukama, takže jsem 

spoustu věcí řešila třeba sama, a když už tak jsem se s ním o tom bavila, když už to bylo 

vyřešený. No teď to řešíme všechno spolu, já jsem doma, takže mám i víc času ho 

zastihnout a je to prostě jiný.  

 

Já: A asi je to lepší táhnout to v uvozovkách takhle ve dvou? 

 

Paní M.: To určitě. 

 

Pan M.: Dobrý den.  

 

Já: A mají holky nějaké koníčky? 

 

Paní M.: No v tom jen nejaktivnější asi Barča. Od mateřské školky chodí zpívat do 

sboru, takže zpívá pořád. Zkusili jsme nějaké tance v Budějcích, tak to jsme vydrželi, ne 

vydrželi, já jsem je tam rok vozila a ty vedoucí toho kroužku udělali tak trochu, řekla 

bych podraz, takže jsme přestali. Teď Barča chodí zase tancovat. Míša ta je líná. Já jsem 

říkala, že jsem nenašla oddíl košíkový, ona je vysoká jako já ve svých 13 letech. Na tu 

košíkovou bych ji dala, ale protože jsem první klub našla až v Kaplici a to se mi zdálo 

jako daleko. Tak ta chodí do školy na volejbal a to z donucení. Ale já ji říkám, když už 

si to na začátku roku vybrala, tak tam budeš chodit do konce. Tak to už je jasné, že už 

tam příští rok chodit nebude. 

 

Pan M.: Vyžaduje se tam disciplína a to ji vadí.  

 

Paní M.: No a Katka, ta se přihlásí, na co může. Na matiku, i když ji nejdou slovní 

úlohy, na šachy, ale na ty už chodit taky už nechce, protože jim pan učitel říká pořád 

nějaké poučky. No a na nějaký výtvarný kroužek.  No Míša taky chodila na šachy, ale ta 

to bojkotovala. Míša ta ne, ta by nejradši někde courala, někde s Eliškou nejlépe a 

vymýšlela by nějaké pitomosti a bejkárny. 

 

Já: A se sladěním programu nebyl problém? Když jich bylo ještě o dvě víc, tak to 

vše dát nějak do kupy. 

 

Paní M.: Sladili jsme se. Tak kluci už byli velký. Starší už vlastně končil gympl. 

 

Pan M.: No to už si šel vlastní cestou.  

 

Já: No… Už jsme se ptala Vaší paní. Zaskočilo Vás něco, něco co jste nečekal. 
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Pan M.: Já si myslím, že ne. Myslím, že to může zaskočit rodinu, která nemá děti. 

Akorát, že něco přibylo, ale nic víc. S tím se tak nějak počítalo. Charakteristika je, že 

nikdy u těch dětí nevíte, co v nich je a co se z nich vyklube. Kamarád, co byl v práci, 

tak ta jim v 15 vybrala byt. A zmizela. Taky pěstounský. Nikdy nevíte, co se z nich do 

budoucna vyklube. 

 

Paní M.: No to je fakt.  

 

Pan M.: Spíš bych řekl, že budou následovat chování maminky. 

 

Paní M.: Já si myslím jenom Míša. Ta tam prostě, ta měla z těch jejich 11 dětí smůlu, že 

tam byla dlouho. Protože ona, jak se stěhovala, tak ji nestihli mít pod kontrolou. 

 

Pan M.: No pochytila móresy. Viděla, jak to funguje snadno tam, tak proč by se měla 

namáhat. 

 

Paní M.: Jako Katka je zase úplně jiná. Když ví, že bude v úterý test, tak v pondělí 

sedne a neučí se to a ještě se nechá vyzkoušet. Ale taky snadno ovlivnitelná, protože její 

kamarádka chce jít v páté třídě na gympl, ona sice ještě loni měla samé jedničky, teď 

sice budou asi dvě dvojky, ale to Míša měla ještě taky. 

 

Pan M.: No než zjistila, že nemusí všechno umět na jedničku. Dvojka je vlastně ještě 

dobrá. Kdyby chtěla, ty jedničky by mít mohla, ale ono ji to takhle stačí… 

 

Já: A uvažujete ještě o přijetí nějakého dalšího člena? 

 

Paní M.: No teď to řešíme. Ale přemýšleli jsme spíše o té přechodné pěstounské péči. 

Ještě uvidíme. Bojíme se, aby nepřišly nějaké problémy, které by nám to tu celé 

rozházely. Proto mít někoho na rok je pro nás teď asi přijatelnější. 

 

Já: Tak to držím palce, ať to dobře dopadne. Z mé strany to bude asi všechno. 

Moc Vám děkuji. 
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III. příloha - Přepis rozhovoru rodiny P. 
 
 

Já: Jak vypadala Vaše rodina před přijetím Terky do pěstounské péče? Takže 

vlastně kolik jste měli členů, jak rodina celkově fungovala, jaké jste měla vy nebo 

manžel zaměstnání, nebo různé zájmy celé rodiny. Prostě jak to celkově bylo? 

 

Pan P.: My máme dva syny, ročník 77 a 78 a Terku jsme si brali v roce 2000 (paní P. 

potvrzuje). Takže synům bylo 23 a 22 let, říkám to správně (paní P. přitakává), starší už 

byl ženatý? Ne, ještě nebyl ženatý, takže vlastně bydleli ještě u nás jakoby, ale mladší 

studoval, takže tady moc nebyl a… 

 

Paní P.: …starší vlastně už bydlel u přítelkyně, takže tady také moc nebyl. Takže ona 

vlastně přišla do týhle rodiny, kde jsme fungovali jen my dva s manželem. 

 

Pan P.: Stabilně jsme tu byli my dva a kluci sem docházeli, Kája tu měl ještě svůj pokoj. 

Kája je náš starší syn a Terka je naše svěřenkyně. A Jindru máme ještě. Takže do 

takovéhle rodiny přišla. My jsme zaměstnaní, myslím si, že pro tento případ je to docela 

výhodný, protože vlastníme firmu, obchodní firmu, já jsem profesí lesák, takže se 

věnuji této činnosti obchodu a firma má sídlo tady u nás doma. Manželka dělá 

účetnictví, to znamená, že si víceméně můžeme vyhovět… 

 

Paní P.:...vlastně takovou tu klouzavou pracovní dobu, jak se dneska nazývá, že jo.  

 

PanP.: Děláme po večerech, po sobotách, když je třeba, ale zase když je třeba já nevím, 

jít s Terkou k doktorovi nebo my jsme z počátku, no z počátku, chodili k psychologovi, 

že jo, k psychiatrovi, takže… 

 

Paní P.:…vlastně jsme to více méně taky podřizovali jejímu programu. 

 

Pan P.: Takhle jsme fungovali, fungujeme. 37 let jsme spolu, 38 vlastně už viď? 

 

Paní P.: A Terku jsme si vlastně vzali, když ji bylo 5 a půl a je u nás 13 let. 

 

Já: Tak to už je taky doba… 

 

Oba přitakávají 

 

Pan P.: No teď už vlastně většinu života strávila u nás. Takže když se někdy vymlouvá, 

na to že jako je z toho děcáku a že to měla těžké, tak ji říkáme, ne, už jsi většinu života 

strávila tady u nás a mohla ses naučit a pochytit věci, jak se co dělá. 

 

Já: A vlastně Vaše motivace pro to pěstounství? 

 

Pan P.: Vždyť jsem Vám říkal, děti už si s námi nechtěli hrát…smích 
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Paní P.:..a mysleli jsme si, že když jsme zvládli ty dva kluky, tak že zvládneme i třetí 

dítě. 

 

Pan P.:…říkali jsme si, že nejsme tak starý. Už předtím jsme podporovali dětský domov 

v Kamenici nad Lipou, kde jsme jim nechali vybudovat dětské hřiště, takže jsme s nimi 

měli kontakt a pravidelně jsme přispívali do fondu ohrožených dětí. 

 

Paní P.: A když jsme to tak viděli a když to člověk tak poslouchá, čte a vidí, tak jsme si 

říkali, že by jsme ještě tomu jednomu dítěti mohli poskytnout domov. 

 

Pan P.: Ale ty děti, když jsme byli v té Kamenici na tom otevření toho hřiště, tak to na 

těch dětech bylo úplně vidět. Klučík mě chytl za ruku a vlastně se mě celou tu dobu 

nepustil.  

 

Já: A Terka je tedy z jakého dětského domova? 

 

Paní P.: Ze Zbraslavi. Protože my jsme potom tady podali žádost, pak nastal ten 

koloběh těch šetření, těch testů, nějakých seminářů s těma pěstounskýma rodinama no a 

pak se vlastně čekalo na rozhodnutí. Když nás zařadili do evidence uchazečů, tak pak 

nám asi po půl roce nabídli… 

 

Pan P.: Velice rychle. 

 

Já: Tyjo, to je opravdu rychlé. 

 

Paní P.:…nabídli tuhle Terku. My jsme jedinou výhradu měli, jediný požadavek, aby to 

nebylo romské dítě a nechtěli jsme školáka. 

 

Pan P.: Náš úvodní záměr byl ten samozřejmě jako každý, že by jsme adoptovali dítě, 

co nejmenší samozřejmě, abychom měli šanci to nějakým způsobem ovlivnit, ale bylo 

nám na rovinu hned z počátku řečeno, že vzhledem k našemu věku a vzhledem k tomu, 

že máme vlastní děti, tak že ta šance na adopci malého dítěte je mizivá. Oni 

upřednostňují bezdětné rodiny, mladé rodiny… takže my jsme souhlasili s 

tou pěstounskou péčí a potom, co jsme to absolvovali nám velice rychle nabídli Terku, 

s tím že k nám typologicky měla nejblíže. Nejdříve nám dali dokumentaci, zdravotní a 

tak, takže jsme to tak nějak pročetli, zjistili jsme problémy, které tam jsou, protože tam 

byly nějaké zdravotní problémy, epileptické ložisko snad bylo zjištěno, ale protože my 

jsme měli zkušenost – náš starší syn je také epileptik, nebo byl. Teď je vyléčenej, ale 

bez léků, takže jsme věděli, co nás čeká, tak jsme řekli jo. Berem.  

 

Paní P.: Pak jsme se byli podívat vlastně za ní a do 14 dní byla tady u nás. 

 

Pan P.: Ano, to bylo. Oni si nás pozvali, abychom tam přijeli a strávili tam jeden den 

s ní nebo abychom tam s ní strávili nějaký čas, takže jsme tam přijeli, asi 2 nebo 3 

hodinky jsme si tam hráli. Oni nám dali víc dětí, aby to dítě nevědělo, že se na něj 

někdo přišel podívat. 

  

Paní P.: To oni už tam ty děti tak nějak chápou, když přijde někdo dospělý, že si asi pro 

někoho jde, koho si vybere. 
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Pan P.: Takže jsme si s nima hráli, no a tím, že nám paní ředitelka řekla, teď si s nima 

hrajte, potom by jste sem přijeli třeba za týden s tím, že by jsme vám ji dali na celý den, 

že by jsme šli do Prahy a odpoledne by jsme ji přivedli nazpátek. A pak když s náma tak 

mluvila, tak řekla heleďte vy jste rozumní lidi, tak si přijeďte a vemte si ji na víkend 

domů. Nebudeme to prý nikde oficiálně sdělovat, takže vlastně další víkend jsme ji měli 

doma. No a pak jsme ji tam odvezli, no a to tam vlítla mezi tu bandu a ani nám neřekla 

ahoj. No a pak už jsme si ji vzali napořád. 

 

Paní P.: Zase zapadla do toho svého prostředí, protože tam byla doma, že jo.  

 

Já: A po tomto víkendu, jak dlouho byla ještě v dětském domově? 

 

Pan P.: Asi 14 dní. Oni ji potřebovali vypakovat, doslova. Protože ona tam byla 

služebně i věkově nejstarší. To byl dětský domov pro malé děti do 3 let a jí bylo 5 a půl. 

 

Paní P.: Oni ji tam vzhledem k jejímu psychickýmu stavu a celkově se ji báli dát do 

zařízení pro starší děti. Protože tam ona by vůbec neobstála. Ona byla hodně zpožděná. 

Neuměla mluvit, vlastně tam byla s malýma dětička. 

 

Pan P.: Nejdříve jsme ji vůbec nerozuměli, pak jsme se naučili tu její hatmatilku, pak 

jsme ji dělali tlumočníka ve styku s ostatníma. Logopedie a motorická cvičení a 

všechno. Ten začátek byl hodně těžkej a teď ke konci je to zase těžší. No takže takhle to 

probíhalo a vlastně 10. března 2000 jsme si ji přivezli. Slavíme, teda teď už ne, ale dřív 

jsme slavili 2 narozeniny, 10. března a normální narozeniny. 

 

Já: To říkali právě v tom centru NRP dovezeniny, že slaví… 

 

Paní P.: Tak takhle jsme to také slavili, ještě před 2 lety, ale tak nějak se to utlo, protože 

ona tam ztrácí vazbu tak nějak… ona ani třeba nevzpomene, nebo vzpomene si, ale nic 

pro to neudělá, když někdo z nás má narozeniny. A tak jsme říkali, proč mi se budeme 

pořád snažit a jí tady něco připravovat a tak. Když ona už je na druhou stranu velká 

holka, už by si to měla uvědomit.  

 

Pan P.: Tohle ona nemá. Takové to cítění. 

 

Paní P.: Narozeniny jsme minulý rok tedy oslavili, to měla 18, takže… 

 

Já: Jo, tak to je krásný věk, a kdy má narozeniny? Co je za znamení? 

 

Oba: Ona je 26.8., panna. 

 

Já: No a můžu se zeptat na ty začátky? Ty první dny. Když jste si ji takhle přivezli, 

tak jak se tady tak zažívala a jak se ty vztahy začaly formovat? 

 

Paní P.: No nebylo to jednoduchý. Tady si pamatuju, že ona seděla na té sedačce a 

vztekala se. Byla strašně vzteklý dítě. Ona neuměla plakat, nevěděla co je to radost. 

Jsem s ní šla, moje mamka bydlela tady malinko nahoře, a já říkám pojď Terez, ona 

měla pejsky. tak já říkám pojď vezmeme pejska a uděláme taťkovi radost. No a ona 
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nevěděla, co to slovo radost je. Vůbec. Řekla bych, že tady byly ze začátku dost velký 

boje. Tady seděla a říkala odjeť mě do domova. Jak neměla tu slovní zásobu, tak to 

pořád opakovala a chtěla pryč. Nemohla to tak nějak přijmout. Ona to tu měla ráda, 

měla svůj pokojíček, svoje věci, to byla ráda, ale tady v tom prostředí to nějak neuměla 

to no. Bylo to těžký. 

 

Já: A jak dlouho pak trvalo, než šla do školy? Ten půl rok nebo vlastně odklad 

určitě co? 

 

Pan P.: Ona měla dvojitý odklad. Šla vlastně až v 8 letech, protože první odklad byl 

pochopitelný, kdy se narodila koncem srpna, takže tam bylo rozmezí pár dnů, kdy by 

nemusela ten první odklad mít no a ten druhý, to mě zase upozornily pani učitelky ve 

školce a říkali, myslíte si, že by ta Terka měla jít do školy? Nám se to ještě nezdá. 

Nechtěli by jste ještě jeden odklad? Já jsem jim na to řekla, že druhý odklad mi 

nedovolí, že to není běžně, mít dva odklady. A ony řekly, no ale my by jsme to zkusily. 

Tak se zase rozběhla další série, že jsme šli do pedagogicko-psychologické poradny a 

tam taková šikovná pani doktorka říkala, že neví, že to nejde, že by Terka musela být 

nějak vážně nemocná, aby se to na to nechalo napasovat. Asi na to mají také nějaké 

tabulky. Já říkám no heleďte se, kdyby se ta holčička narodila o 6 dní později, tak nebyl 

problém, ale tady hraje roli 6 dní na utváření osobnosti člověka. Tak nakonec pak nějak 

s ředitelkou se domluvili, že to schválili. Takže ona dostala druhý odklad školní 

docházky. Taky to bylo dobře, protože by to bývala nezvládla.  

 

Já: Tak to je super. Ale asi to musela být každodenní intenzivní péče co? 

 

Paní P.: Každodenní. A můžu Vám říct, do dnešního dne. Ona je na ušáku a my se s ní 

stále učíme. Ona se neumí učit. 

 

Já: A v těch začátcích někam chodila? Mezi děti, na kroužky nebo do kolektivního 

zařízení, do něčeho takového? 

 

Paní P.: Ano. Chodila 2 roky do školky, než nastoupila do školy, ve škole byla a spousta 

kroužků jsme ji…vlastně chodila na dětské tancování, na malování, na dramaťák, na 

plavání. No pak nějaký tenis si ji zaplatil, aby uměla no. No měla toho poměrně dost jo? 

Takovej ten všestrannej. 

 

Pan P.: To téhle stránce si myslím, že měla vyžití. 

 

Já: A ještě mě takhle napadá, jak jsem byla na té praxi, věděli jste, ne do čeho 

jdete, ale jaká ta Terka vlastně je? Jestli vás na to dětský domov upozornil? 

 

Oba: Ne. 

 

Já: Myslím, jak vám ukazovali tu dokumentaci a říkali zdravotní stav, jestli vám 

poskytli i takové informace. 

 

Pan P.: Já si myslím, že oni sami si neuvědomovali ten propastnej rozdíl mezi těma 

malejma dětma a jí, protože ona byla maličká. Mezi ně tak pasovala, ale když přišla 

mezi děti, které byly věkově srovnaný, tak tam se to teprve ukázalo.  



XIII 
 

 

Paní P.: Jediné na co nás upozorňovali, bylo, že ta matka ji dost pravidelně navštěvovala 

a pro tu Terku to spíš bylo mínusem než plusem, protože ne pokaždé tam přišla 

střízlivá, ne pokaždé přišla sama. Přišla tam s nějakým chlapem podnapilým, ten tam 

neměl vůbec co dělat. Protože ona má otce neuvedeného. Ona nemá otce. No holku tam 

nacpala blbostma, přeplácala ji žaludek… pořád ji slibovala, že si ji vezme. A sváděla to 

na sociálku, že kdyby to, že už by si ji dávno vzala. Říkala ta ředitelka, že když máma 

odešla, tak Terky reakce byla, že byla hrozně vzteklá, tak že ji pak vždycky zavírali do 

nějaké místnosti, aby se uklidnila. A to si myslím, že na ni taky něco zanechalo. 

 

Já: Ježiš, no tak to určitě. 

 

Paní P.: Oni jak ji nemohli zvládnout, a pokaždé jim zvracela. Tenhle, tenhle ten podnět 

je to, že se to kolikrát stává. Ona když se něčeho hodně lekne, tak tam nastane tohle to 

zvracení. Tak to nám tedy ta ředitelka řekla.  

 

Já: No to je asi naučená obrana. 

   

Paní P.: A pamatuješ si, když jsme ji tam potom víkendu vraceli, tak ta sestra co ji 

přijímala, říkala, to jste si užili co, to bylo? Jako v tom špatným smyslu. Ona s ní 

neměla žádnou dobrou zkušenost.  

 

Pan P.: Ale ředitelka nám to neřekla. Ty byli opravdu rádi, že se jí zbavili.   

 

Já: Já se právě ptám, protože jsem měla kontakt s tou druhou rodinou a jen tak 

zběžně se zmínili, že jim nikdo nic o problémech, které se projevily neřekl a potom 

když tam přišli později, tak jim řekli, že to věděli, ale že to neřekli. 

 

Pan P.: Tak oni mají zájem, aby děti byly pryč. Navíc oni jeli na nějaké hory a 

potřebovali, aby tam s nima už Terka nejela, kvůli místům, já nevím co. Takže to šlo 

velmi rychle. Vlastně to bylo ani ne za 14 dní. 

 

Já: A jak je to tedy s tou biologickou matkou? Vídají se? 

 

Pan P.: Ne, veškerý kontakt je přerušen. 

 

Paní P.: Matka ji tu jednou navštívila, ona přišla v březnu a matka ji navštívila 

v listopadu. To jsme se sešli na neutrální půdě, ne tady u nás, ale ve městě na 

autobusovém nádraží jsme se potkali a šli jsme někam do města si sednout. My jsme ani 

Terce neřekli, že přijede, protože ona to předtím několikrát zrušila. Tak jsme říkali, že ji 

nebudeme říkat, hele přijede ti máma a řekli jsme, že přijede nějaká paní. Protože kdyby 

nepřijela, ani to nemusela dát vědět a nemusela dorazit do Budějovic, tak jsme ji řekli, 

že přijede nějaká paní a pak když jsme přišli sem domu, tak ona mi povídá, neříkej 

nějaká paní, když je to moje maminka. Tak jsem řekla dobře. A zase odjela a 

naslibovala ji, že ji pošle něco k Vánocům. Že ji pošle fotky, protože ta Terka nemá 

jedinou fotku z dětství, nemá. A to si myslím, že by o to dost stála.  

 

Já: A kolikrát jsou takové ty problémy, že biologický rodič nechce dát povolení 

například k pasu, to jste neměli? 
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Pan P.: My jsme problém neměli, my jsme to řešili přes sociálku. Ono takhle, my jsme 

měli teda pevnou linku, kterou ona znala a volala a chtěla Terku. A po té zkušenosti 

s tou návštěvou, Terku to rozhodilo, že jo, kdy jsme s tím měli problém. Navíc ona byla 

taková nespolehlivá, tak jsme prostě párkrát Terku zapřeli. Řekli jsme, že je u babičky 

nebo že tu není. Tak prý ať ji pozdravujeme a pak poslední pohled byl snad 

k Velikonocům a o té doby přestala komunikovat, už se neozvala. Tak ten pohled má 

schovaný na památku. My jsme pak tu osobní linku zrušili a zůstala jen firemní. Takže 

měla už jen adresu, napsat může kdykoli, tu máme furt stejnou, ale ona potom úplně 

ztratila zájem.  

 

Paní P.: I když ta sociální pracovnice našla kontakt a chtěla ten souhlas, protože tenhle 

dětem dávají pas na 3 nebo 5 let, takže několikrát jsme to domlouvali přes tu sociální 

pracovnici, která to řešila zas přes soud.  

 

Pan P.: No protože ta matka měla nějaké povinnosti u soudu, platila nebo neplatila, 

takže si ji většinou odchytili a ona jim to tam podepsala. To bylo jediný, na nic jiného 

jsme to nepotřebovali. V nemocnici žádné vážné zásahy nebyly a jinak si to řešíme 

podle svého. Nikde to moc nerozebíráme, když někam přijdeme, prostě je to naše dítě a 

hotovo. S nikým o tom moc nedohadujeme, jestli máme nějaké omezené kompetence 

nebo ne. 

 

Paní P.: A dneska můžu říct ze strany Terky, to by vám potvrdila, že ona tu matku 

nechce. Nechce. Ona teďka cítí, že ta matka ji hodně, hodně ublížila. Terka si hodně 

píše, tak tam bylo třeba napsáno, nenávidím člověka, který mě nechtěl – odkopla. Takže 

řekla, ne mamko, já bych ji nechtěla. Ona prostě nechce. 

 

Pan P.: Ona má 5 sourozenců, všechny byly po dětských domovech. Každé měla 

s jiným otcem a jedno byly dvojčata. Její starší sestra byla v pěstounské péči v rodině 

v České Rudolci  tím, že jsme s nima nějakým způsobem navázali kontakt a jednou se 

ty holky potkaly. Oni tu byli nějak na živitelce a tak jsme se tam sešli a ony se spolu 

sešly, ale vůbec nic jim to neříkalo.  

 

Paní P.: Tam jsem se spíš od té Mirky dozvěděla, asi jak to bylo než se ty děti dostali do 

dětských domovů. Já jsem to i Terce vysvětlila. Že ta její matka mohla mít sebevětší 

finanční problémy, ale měla se chovat zodpovědně. A ta její starší sestra mi to potvrdila, 

protože mi řekla, že si tam máma vodila chlapy, že holky spaly na zemi a že se kolikrát 

stalo, že Terce musela připravovat v noci mlíko, protože řvala. A máma spala s tím 

chlapem v posteli. A ze záznamů, tam taky bylo, že v jednou případě doprovodila Terku 

k lékaři babička, protože když přišla do toho bytu, ujala se toho. Matka tam tu funkci 

neplnila, a proto ji ty děti byly odebrány. 

 

Pan P.: A přitom ta máma není žádný primitiv, ale nezvládala to. 

 

Paní P.: Ona samozřejmě alkoholička byla. Z toho máme maličko strach, aby tam něco 

nebylo.  Snažíme se to pevně držet v rukách, jediné co se nám nepovedlo, prostě kouří. 

S tím neuděláme bohužel teď už nic. Ještě před rokem by se nechalo, ale teď už do toho 

spadla a kouří. To už je návyk. 
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Pan P.:Ty geny tam jsou a s tím se nedá nic dělat. Já nechci říkat kolik, ale to procento, 

co každej máme dáno genově je velký a tou výchovou se to tolik nedá změnit. 

 

Já: Zas ty zážitky z toho dětského domova to taky musí být… dlouho trvá, než to 

všechno dožene. 

 

Paní P.: Teď s ní chodím na kineziologii, protože ono se tu objevilo sebepoškozování. 

Napřed tak před 4 rokama, to bylo to, že se řezala. Až nás na to upozornila základní 

škola, protože si mysleli, že o tom nevíme, ale věděli jsme to velice dobře. To se nedá 

skrýt. A pak to přecházelo k tomu, že opravdu chtěla odejít z tohohle světa, chtěla se 

zabít. A teď to zase přešlo do toho, že se strašně škrabe do obličeje a hyzdí si obličej. 

Má pomalu poškrábaný celý tělo a to je ten její způsob, jak jako by… 

Ona se nemá ráda, ona to i řekla, že se neměla narodit a proč vůbec na tom světě je. Že 

se bojí lidí a že se nemá ráda. A to si myslím, že je ten vliv. Teď když jsem s ní chodila 

na tu kineziologii, tak on to tam objevil, v tom prenatálním stavu, že už ta matka ji 

nechtěla. Terka tam říká, že chápe její finanční situaci, že měla málo peněz, ale že láska 

nic nestojí, tak proč mi nedala tu lásku. A pak tam řekla další věc, což mě docela 

překvapilo. Protože ona tam s tím kineziologem sedí a já jsem na opačné straně 

místnosti, takovej tichej pozorovatel a co mě zarazilo, že prohlásila, že ji chybí táta. To 

v životě neřekla. A pak jsem si uvědomila, že pravda to je. Ona ho v rodným listě nemá, 

a vůbec neví. Teď se v tom holka chudák plácá. A včera zase, mamko proč mě pořád 

tohle, tohle, tohle… Já ji objednala na masáž, protože má špatnou krční páteř. Proč tam 

musím jít? Proč musím na tu kineziologii? Proč musím tohle… Já už jsem byla tak 

vzteklá, že jsem ji řekla, Terez já se na tebe vykašlu. Jo to by si udělala nejlepší, nebyla 

bys první. Ale pak jsem to otočila a říkala ji, že to není o tom, že se na ni chci vykašlat, 

ale že jí chci pomoct. Já ti jen podávám pomocnou ruku, jestliže nechceš přijmout, 

dobře já už to dělat nebudu. Ona teďka prostě nechce pomoct.  

 

Já: Střídají se takové období? Jestli to takové bylo na tom začátku a třeba teď 

v tom věku 18ti, 19ti let nebo jestli je to průběžné? 

 

Pan P.: Není to, že by to bylo těžký, pak pohoda a pak zas těžký. To vůbec ne, ono se to 

střídá. Ty období. Když jsou prázdniny je to snazší, protože ta škola ji opravdu 

deprimuje, zatěžuje. Ono ji to nejde, ona má i prokazatelně snížený intelekt, takže ona 

s tím má problém, se školou. Takže to je pro ni hodně deprimující. Ale o prázdninách 

cítíme i my uvolnění.  

 

Paní P.: Ale ty období se tak nějak střídají. Vždycky jeden problém pomine a nastává 

další. Nevím, co bylo těžší, jestli teď nebo na začátku. Ale zas jsou věci, které se 

zvládly dobře, a ona je pochopila. Teď se ji snažím připravit na to, že se jednou bude 

muset osamostatnit. 

 

Pan P.: No to je nás vlastně jedinej cíl, abychom ji připravili na to, že bude fungovat 

samostatně a jak to vidíme teď tak to nemůže fungovat, zatím to nezvládá. Ona se toho i 

bojí. My ji všechno podřizujeme. U nás se začne Terkou a na to se nabalujou další věci, 

aby o tu Terku bylo postaráno a aby měla program, aby se nepoflakovala, protože 

nejhorší je nechat ji volně, bezprizorně. To taky ona už cítí, že ji pořád něco 

organizujeme. Pro nás není problém, ať si to zorganizuje sama, ale musí si to 

zorganizovat si tak, aby to bylo ne podle nás, ale aby to mělo nějaký smysl. Ne že se 
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zavře v pokoji a bude celé odpoledne zavřená v pokoji. Nebo se bude poflakovat po 

parcích a ještě k něčemu přijde.  

 

Paní P.: Já z toho mám teda panickou hrůzu, protože ona chytlavá je. Je natolik 

důvěřivá, že když u někoho pozná, že by s ní jenom prohodil pár vět nebo se s ní bavil 

jen na určité téma nebo ji projevil určitou náklonnost, tak ona je schopna s ním jít, 

půjčovat mu peníze a všechno. 

 

Já: To si myslím, že je společné téma právě dětí, které od mala neměly dostatečnou 

péči. Už jsem to slyšela i u jiných rodin. 

 

Paní P.: Jo? Takže to není případ jenom naší Terky? 

 

Já: Já zas nemám tolik zkušeností, ale i přes to málo, jsem slyšela, že tyto děti jsou 

důvěřivé. A to jsem se chtěla právě zeptat. Jak to má Terka se vztahy? Tak k vám 

to je asi jasné, k vám je vázaná na 100% ale jak to má se vztahy s okolím? 

 

Paní P.: To je problém. Takže ona nemá žádnou kamarádku, to těžce nese. Naštěstí teď 

má přítele, má kluka, šikovnýho kluka a myslím si, že odpovídá její povaze a má s ní 

svatou trpělivost. Ale ona tam zas řeší, říkám Terko, to jsou takové drobnosti, to prostě 

nech, tím se nezaobírej, nic a prostě si to užívej. Ale ona by potřebovala nějakou 

kamarádku, které by se mohla svěřit, protože mě ona taky nechce všechno říct. Což je 

pochopitelné že? 

 

Já: No to je jasné. Ale takhle když vás poslouchám, co povídáte, je neuvěřitelné co 

dokáže to dětství s tou osobností udělat. A vás oba moc obdivuji, když vás takhle 

poslouchám. 

 

Paní P.: My jsme jí sebrali občanský průkaz, což jsme udělali velice dobře, protože 

minulý měsíc se schylovalo k takovýmu velikýmu průšvihu, že její spolužačka bývalá, 

která v prvním ročníku vypadla, tak na ni tlačila, protože Terce už je 18, jí ještě ne, aby 

na její občanský průkaz se koupil mobil někde. A samozřejmě za účelem, že ho někde 

prodají, aby měli peníze. Terko, oni ti to prodají, tobě už bylo 18, ale musíš si přinést 

občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny. 

 

Já: To jsou teda kamarádi. A to jste se dozvěděla od ní? 

 

Paní P.: No naštěstí asi týden před tím ji půjčila 100kč, té Soně. Já ji říkám Terko, jak 

jsi můžeš dovolit, půjčit ji stokorunu, to byly naše peníze. Protože ona měla jet na 

školní výlet, byly zdravotní problémy, tak na školní výlet nejela a paní mistrová ji 

vrátila peníze, které zaplatila. Ona měla 1600 a teď ta Soňa viděla, že má peníze, tak ji 

přemluvila, aby ji půjčila. Tak Terka ji půjčila stovku, no a teď se to odvíjelo. Tak jí 

říkám, Terko, jak sis dovolila dát ji peníze z našich peněz, to nebyly tvoje peníze, to 

nebylo tvoje kapesné. No a tak jsme ji jako více sledovali a více se o tom bavili, kdy ty 

peníze vrátí a z ní vypadlo, že má zítra přinést občanku, protože si chce něco koupit a 

oni ji to neprodaj. Tak to už jsme zaostřili. 

 

Já: Tak ještě, že s tím přišla. 
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Paní P.: Naštěstí řekla té holce, no ale já nevím, kde ji mám. Protože věděla, že ji před 

ní schováváme, to ona věděla. Ona už kolikrát chtěla občanku, proč ji chtěla, protože ji 

neprodaj cigarety. 

 

Pan P.: Ona je taková drobná, takže nevypadá na těch 19.  

 

Paní P.: Ale když se prokáže nějakou tou průkazkou od školy, no tak snad ji to dají. Šla 

s Martinem na diskotéku, a protože si nevzala občanku, no tak ji dali jiný náramek, že ji 

nemohli nalejvat. 

 

Já: No tak s tím mám problémy i já ve svých 22. 

 

Pan P.: Jo tak takhle to funguje? 

 

Pan P.: No ona je naprosto důvěřivá, každému věří, všechno věří. Nedokáže rozlišit, co 

je legrace, ne vždy to úplně pochopí, většinou vůbec. Nadsázku nad realitou, trochu 

s tím zápasí, má s tím problém. Velice snadno ovlivnitelná. To je asi i naše chyba, že 

ona vlastně sama za sebe, když jsme společně, čeká, až co my začneme. Někdo se ji na 

něco zeptá a ona by pomalu se podívala na nás, co my na to řekneme. Má problémy 

s tou komunikací a důsledkem toho je, že je vděčná za každýho, kdo se s ní baví, kdo 

projeví zájem, kdo s ní komunikuje a bere ji jako sobě rovnou. Pro to je ochotna udělat 

cokoli, takže ta Soňa ji připravila do průšvihu, že defakto Terka by na sebe koupila 

mobilní telefon na splátky, tam by podepsala smlouvu, oni by šli, v bazaru by ho prodali 

za poloviční cenu nebo já nevím za co, Soňa by měla peníze a Terka by měla dluh. 

Takže jsem tam musel dojet, v té prodejně jsem byl, musel jsem to tam řešit. Shodou 

okolností s vedoucím prodejny já se znám, takže mi řekl, o co jde, řekl mi jasně, hele tu 

holku jsem vmanipulovala, my ji tu známe. Ona totiž ta holka podle mýho názoru, oni ji 

vyhodili ze školy, protože na praxi kradla a ona to doma neřekla, takže jezdí ráno 

jakoby do školy, tam se celý den poflakuje po Vodňanech a odpoledne jede jako ze 

školy domů. Protože já jsem tam dva dny Terku vozil a chtěl jsem s tou holkou mluvit, 

aby přinesla nazpátek ty peníze a nechala Terku na pokoji, tak jsem to tam viděl. Ona si 

takhle v restauraci, četla si, a když skončilo vyučování, zvedla se s šla. Takhle to určitě 

funguje. Tak to jsme vyřešili, ale to je jeden problém. To jsme řešili i tady když chodila 

naproti do školy podobnej problém. Dala se dohromady s nějakou holčinou, romkou, ta 

ji zatáhlas téhle komunity, už to vypadalo, že z ní udělají nějakou sexuální nějakou, že ji 

zatáhnou do nějakýho bordelu nebo co, takže už tu byly takovýhle telefonáty. Takže my 

jsme museli změnit školu, takže poslední dva roky jsme jezdili do Matice školský, 

abychom ji to přetrhali. To je prostě furt nějaký problém, ale pramení to z toho, že ona 

prostě neumí svůj názor nějakej pevnej obhájit říct hele to je blbost, nech mě, neotravuj. 

 

Paní P.: Ona tady doma nám slíbí, že už nikomu nic půjčovat nebude a přijde někdo a 

zase půjčí. Zase podlehne a ona mi to řekne, jé mamko, já jsem to nevydržela 

 

Já: Asi má takový ten pocit, že ji někdo potřebuje. 

 

Paní P.: Ano, ano. 

 

Pan P.: Ani ne potřebuje, spíš jako že by chtěla někoho zachraňovat, to se mi nezdá. 

Spíš nemá sílu říci ne. 
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Paní P.: Jde o to, že když už se s někým dá do řeči a on ni o něco požádá, aby řekla ne, 

to nepřipadá v úvahu. 

 

Já: Jestli nemá pocit, že ten vztah tím může někam pokračovat, proto se snaží. 

 

Pan P.: To s touhle Soňou říkala. Ta Soňa na ni pořád žebrá cigarety, Terka jí vždycky 

dá cigaretu, ale říká, že když já nemám a řeknu, Soňo dej mi, tak odpoví, že má málo a 

nedá ji. No tak ji říkám, Terko, tahle zkušenost už o něčem svědčí ne? To přece není 

žádná kamarádka, ta tě jenom využívá, vždyť to už by sis měla vyhodnotit. Mám strach, 

že ta holka je tak přesvědčivá, to oni bývají tyhle ty, že ji zase dokáže oblbnout. Takhle 

to je. 

 

Já: A ještě když bych se vrátila k tomu svému, jak mám zjišťovat právě změny. 

Tak jestli vás třeba nenapadá něco, co se výrazně nebo prostě změnilo po přijetí 

Terky. Nebo jestli to mělo vliv na rodinné vztahy nebo jak na to reagovalo okolí, 

vaši blízcí, babičky a dědečkové, synové jak na to reagovali? 

 

Pan P.: My jsme to nikomu neřekli. Takže to bylo pro všechny překvapení.  

 

Paní P.: Klukům jsme to řekli.  

 

Pan P.: Neřekli, až ke konci než Terka měla přijít. No a mamka to věděla, až když ji 

viděla. Našim jsme to vůbec neřekli. 

 

Paní P.: No okolí reagovalo negativně.  

 

Pan P.: No překvapeni byli a nerozuměli tomu. 

 

Paní P.: Blízké okolí reagovalo špatně. Prosím tě, co jste to udělali. Naši kluci ne jako, 

ale rodiče a i někteří známí říkali... Já jsem šla k psychologovi nebo k psychiatrovi, to 

už jsem na tom byla taky tak špatně a on mi říká, ženská co jste to udělala? Psychiatr. 

 

Já: Opravdu? To asi opravdu podpoří v takové situaci. 

 

Paní P.: Já tam byla od toho, aby mi pomohl, a on mi řekne, no co jste to udělala.  

 

Pan P.: No nebylo to jednoduché. 

 

Paní P.: Někdo k Vám vzhlíží s obdivem a od několika lidí jsem slyšela, skláním před 

vámi hlavu a vy musíte přijít někam do nebe… 

 

Já: Tak mezi ty se řadím já, když vás takhle poslouchám. 

 

Paní P.:…za to co vy jste pro ni udělali a ta holka má obrovský štěstí, nám říkají. Ta má 

obrovský štěstí, že se dostala do takovéhle rodiny. Ale my naopak říkáme, myslíme si, 

že by měla větší štěstí, kdyby se dostala do rodiny, kde se to tolika neřeší. Že jim je 

třeba jedno, kde se fláká nebo co dělá. 
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Pan P.: Možná je to pro ni, k té její povaze, jestli to pro ni není až moc svazující. Já 

jsem říkal, jestli by ona nakonec nebyla v tom děcáku šťastnější, kde ona by měla větší 

svobodu a neřešilo se to že si večer musí vyčisti zuby nebo že se musí osprchovat, kdy 

jí to dělá problém. 

 

Paní P.: Ano, my bojujeme i s takovýma základníma věcma. 

 

Já: Tak ale kdyby vyrůstala v děcáku, v 18 by ho stejně musela opustit a bůh ví, 

jak by to dopadlo. Takhle má alespoň nějaký ten základ. 

 

Pan P.: Jenže ona by se někoho chytla, kdo by ji někam směroval. Dovedu si to i 

představit. 

 

Já chválím napečené zákusky… 

 

Pan P.: Na tom má ale obrovský podíl má žena. 

 

Paní P.: (ohledně pečení) Já se ji snažím to její zaměstnání, profesi budoucí nějak 

zpříjemnit, že to není jen taková ta otročina, ale aby tam byla i ta zpětná vazba, že to 

lidem chutná, že mají zájem. Že chtějí a objednají si třeba.  

 

Já: A takhle ji to pečení baví? 

 

Paní P.: Jo. Má 2 Kč od věnečku, takže si také něco přivydělá. Baví ji to. Předevčírem u 

toho byla celé odpoledne, pak šla ještě žehlit. Ji baví práce, ale na jedné straně si říkám, 

vždyť ona není tak špatná holka, ona je docela fajn. Když jsem si přečetla ty různé 

knížky, Tereza Boučková a já nevím co všechno, tak jsou některý problémy daleko 

horší. To my v uvozovkách nemáme nic. 

 

Pan P.: My máme obrovskou výhodu v tom, že ona jedna není zlá, naštěstí nekrade a 

nenechá se k tomu přesvědčit. Kolikrát ji holky i naváděly, pojď, tamhle něco 

ukradneme, a to ona se brání. A velká výhoda je v tom, že ona v konečném efektu 

všechno řekne. 

 

Paní P.: Když s ní začneme mluvit, tak začne, mamko, já nevím, jestli ti to mám říct. Ty 

se budeš zlobit. Já říkám, byť je to sebehorší, je lepší že to řekne. 

 

Já: To bych řekla, že je ale vaším přístupem. Tu důvěru ve vás má a to je důležité. 

 

Paní P.: Ve škole ji obvinili, že něco ukradla a pak přišla a řekla, no mamko, snad si 

nemyslíte, že bych něco kradla, no to bych vám nemohla neudělat. Což mě třeba zase 

potěšilo, že tam má i takovouhle zodpovědnost vůči nám, protože my ji vždycky 

říkáme: Terko, my jsme slušný lidi a nechceme se dožít něčeho, aby si tady udělala 

nějakou věc, za kterou my by jsme se museli stydět. To my jsme na tohle možná až moc 

přehnaně úzkostlivý. Nám jde o to, aby byla opravdu slušně vychovaná. 

 

Pan P.: Takže to je výhoda vlastně, že v téhle komunikaci máme šanci tyhle věci 

ovlivnit, když nám to řekne už pozdě, ale pak se to nějakým způsobem složitě řeší, ale 
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řeší se to. Fakt je, že nám taky občas zalže, když potřebuje něco, tak to nám neřekne 

pravdu. Ale to jsme asi dělali všichni. 

 

Paní P.: Když to není lež, kdy by nám lhala opravdu o vážné věci, tak to beru. Vytknu ji 

to ale nedělám z toho vědu. Úplně ji chápu. 

 

Já: Můžu se zeptat, jak vypadala třeba první dovolená? Když jste ji vzali asi 

k moři ne? 

 

Pan P.: První dovolená? To jsi s ní byla ty v tom Řecku, to byla tragédie. To vypadalo, 

že půjde Terka zpátky, protože to jsi přijela úplně vyšokovaná. 

 

Paní P..: No to jsem přijela úplně vyšokovaná. 

 

Pan P.:…protože dneska už by si to řešila jinak. Tenkrát jsi neměla zkušenost a bylo to 

pro tebe něco šílenýho a řekla jsi prostě, že víckrát na dovolenou už s ní nejedeš. 

 

Paní P.: Sama bych s ní nejela, sama ne. 

 

Já: A to jste ji měli jak dlouho? 

 

Paní P.: Přišla v březnu a rok po tom nám jedna pojišťovna nabídla pobyt dětí u moře, 

tak jsem nás na to příhlásila. Bylo to na 14 dní, ale byly to krušný časy.  

 

Pan P.: Protože to se ještě neuměla chovat. 

 

Paní P.: To bylo nezvladatelný dítě. 

 

Pan P.: A tys to tam brala jako svoji osobní ostudu a tak někomu vysvětlovat, že to není 

moje dítě, ale že je to svěřenec, kterého mám. No což budete někomu vysvětlovat.  

 

Paní P.: Ale jinak na dovolenou jezdí moc ráda, ona má ráda když k nám přijde nějaká 

návštěva, když jsou nějaké oslavy. To lidi, společnost, to má ráda. I když pravda sama 

mezi lidi chodit nechce.  

Teď se lidí bojí, bojí se. Lidi mi i říkali, vždyť ona se vůbec nesměje. No já to vím, že 

nesměje, ona nemá důvod se smát. Ale na ty dovolený s námi jezdí ráda. U moře byla, 

to ještě nechodila do školy. To s námi byl ještě Jindra.  

 

Pan P.: No my takhle dost jezdíme, my jsme dost sportovně založený, tak jezdíme na 

kola. Jezdíme třeba do Rakouska, do Německa. V zimě jezdíme hodně na lyže, alespoň 

dva týdny. To ji baví lyžování a snowboard.  

 

Já: A jak si vlastně s klukama, bráchama rozumí?  

 

Paní P.: S tím mladším ne, tak vlastně nenavázali vůbec žádný kontakt, ale… Víte co, to 

bylo, že se tu střetli dva kohouti na smetišti. Ona jakoby, teď jsem tady já, a náš Jindra, 

já jsem tady byl první. Přesto, že už mu bylo asi pětadvacet. 

 

Pan P.: On má sice 2 vysoký školy, ale někdy se chová jako malý dítě.  
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Paní P.: A když viděl tu její výchovu, tolerantní vůči té Terce a svoji výchovu tvrdou, 

kterou měl od nás. Tak říkal, no mamko, tohle ji dovolíte? To my jsme museli úplně 

jinak vyšívat a všechno jo. Já jsem říkala Jindro, ber to tak, že tohle je úplně jiná doba. 

 

Pan P.: Nová startovní čára, nový dítě. 

 

Paní P.: To že my jste museli jít v půl 8 po večerníčku hned spát a ona tady ještě v 8 

hodin ještě trajdá. No a já říkám, co s ní mám dělat. To bylo nespavý dítě. Neusnout a 

neusnout. 

 

Pan P.: To má do dneška, já nevím kdy nebo v jaké situaci, kdy mu něco nebylo po 

chuti. Kdy jsme něco nezvládli, a on prohlásil, jo tak dítě, vy si vezmete cizí dítě, tak to 

ne, to já půjdu na sociálku a vlastní vám odeberou. 

 

Já: A teď už je to lepší? 

 

Pan P.: No oni spolu nejsou v žádném kontaktu, že by byli nějací kamarádi, ale jo.  

 

Paní P.: Jindra se vždycky ptá, co Terka, jak co třeba k narozeninám nebo Vánocům ji 

koupit. A já to tady Terce zdůrazňuju, Terko…jo a ještě jedna paní se ji ptala, no proč tě 

brácha nevezme na výlet do Prahy, někam do divadla nebo ukázat Prahu. A ona na to 

říkala, když já ho moc nemusím. A já ji říkám, Terko, je to pravda, ty ho nemusíš, ale 

kdykoli Jindra přijede domů, vždycky se zeptá, co jak se ti vede. Takže to neber tak, že 

tě nemá rád. 

 

Pan P.: Pěkný vztah navázala, ten starší syn má 2 holky, 8 a 5 let, a s těma má docela 

pěknej vztah. I ony sem rády jedou a spí tu. A když sem přijdou a spí tu, chtějí spát 

s Terkou.  

 

Paní P.: A ten straší syn ji vždycky tak s něčím pomůže, s počítačem a s nějakýma těma 

zařízeníma a tak, takže toho má ráda. I kolikrát jsme jeli na ty zimní dovolený, i na letní 

i s těma vnoučatama, tak to ona si užívala. Ale Svatku nemusí, tam Svatka je taková. 

Svatka je prostě taková a prostě si nepadly do oka. 

Naše Denisa je taková jakoby… Nerozumí tomu, neumí tu holku pochopit, že je to jiné 

dítě. Jinak uvažuje, přemýšlí.  

 

Paní P.: No ono je to taky výchovou. To je taky odlišný. 

 

Paní P.: Já vím, že když byla Terka ještě malá a třeba něco, ona nejí maso, protože se jí 

z něj zvedá žaludek, tak ať ho nejí a ona na to, to, v životě ne, že by naše děti něco 

nesnědly. To my jsme šli stolu a nedostali jsme nic. Dneska její holčičky, když něco… 

Tak to ne, to my ti dáme něco jinýho, takže už takovej ten rozdílnej názor. Na naši 

Terku byla tvrdá, to by ji pomalu, to nepřichází v úvahu.  

 

Paní P.: No nemá zkušenosti. My jsme ze začátku třeba také mnoho věcí třeba 

nechápali, potom si člověk… 

 

Pan P.: Ano, přesně tak. Ono to není tak jednoduchý. 
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Paní P.: No a moje věta je. Prošli jsme takovýma kolika druhy psychologů, psychiatrů a 

různých těch psycho… 

 

Pan P.: No radili jsme se s kdekým, ale na tohle se nedá. 

 

Paní P.: Já vždycky říkám, konečná moje věta: všichni mi, nám, řeknou, jak to máme 

dělat, ale v praxi je to úplně jiný a vždycky si musíme poradit sami. 

 

Pan P.: Na nic neexistuje návod. Všechno je nějak jinak. 

 

Já: No já mám pocit, že to neexistuje na normální dítě. Když máte první, tak si 

musíte všechno osahat a pak už druhý je zase jiný. 

 

Pan P.: Jsou určitý schematický věci, které fungujou, dá se říci, ale spousta detailů to 

posouvá úplně někam jinam a nelze dělat scénář chování. 

 

Paní P.: Každá situace se řeší jinak, ač se třeba zná stejná, ale jsou tam třeba, já nevím, 

je to jinak podaný, nebo má člověk jinou zkušenost. 

 

Já: Já mám pocit, že je strašně super, že jste v tom spolu, Mám z vás pocit, že jste 

na to dva. Prostě. Když vás poslouchám, jak se doplňujete. 

 

Pan P.: Ono by to nešlo zvládnout. 

 

Paní P.: Já bych to sama nezvládla, nevím jak ty, ale já ne.  

 

Pan P.: Říkám, že jeden to nemůže zvládnout. 

 

Já: Proto říkám, jak se vzájemně doplňujete, že je to…no… 

 

Pan P.: Musím říct, že byly situace, kdy jsme se cíleně vystřídali. To bylo prostě, já už 

nemůžu, prosím tě, vem to dneska do ruky ty.  

 

Já: A dalo by se říct, že vám to jako upevnilo vztah? 

 

Pan P.: To nevím, ale určitě to ovlivnilo. Fakt je ten, co my by jsme dělali. Protože děti 

jsou pryč, my by jsme tu v tomhle velkým baráku byli sami, pokud by nepřišla 

vnoučata, takže…kdoví, co my by jsme vymýšleli za blbosti. Možná, že by jsme spolu 

už opravdu ani nebyli. Že by jsme se nemohli. Tohle nás stmeluje a nemáme čas na 

blbosti. Jsme rádi, když si urveme čas na ty své koníčky. Já jsem celý život sportoval, 

tak se toho chci držet. Takže tak si to nějak tak plánujeme, kombinujeme. Zase Terka 

má tohle, tohle, tohle… tak podle toho si pak plánujeme, jak to může být. No jistě, takže 

tohle by asi jeden nezvládl, nebo nedovedu si to představit. 

 

Paní P.: Buď my jsme neschopni, nebo já nevím.  

 

Já: No tak to si nemyslím.   
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Pan P.: Jako ani nechci nikomu o tom vyprávět, protože ne každý to pochopí. Řeknou 

si, jé ty toho nadělají, jedno dítě, ale ono je to až, až… Teď já teda mám jedno velké 

přání, aby se ta holka o sebe uměla v životě postarat. Už jsem ji říkala, hele Terez příští 

tok skončíš, budeš vyučená, tak pak by si měla začít sama se o sebe postarat, ale i přesto 

jsem ji řekla, že kdyby kdykoli cokoli potřebovala, tak nás tady máš. My se nezříkáme 

žádné pomoci. 

 

Já: S tím přítelem je jak dlouho? 

 

Paní P.: Rok. Tak taky teď plánujou prázdniny, že pojedou někam na vodu a tak. Tak 

jsme říkali, že ho vezmeme taky na kola. Aby byli spolu. My chceme Terce udělat 

nějakou radost, aby se měla z čeho radovat, ale i vážit, toho, co e pro ni dělá. Protože to 

taky samozřejmé není. Rodiče na to buď nemají, nebo nemají zájem, prostě mají svý… 

 

Já: Můj obdiv máte, je mi tu s vámi hrozně hezky. A jsem moc ráda, že jste tu byli 

oba. 

 

Paní P.: No já jsem si říkala, protože sice my tu máme jeden společný cíl, ale kolikrát 

jsme se neshodli. 

 

Pan P.: Neshodli jsme se třeba, to si pamatuju, že jsme o tom hodně diskutovali. Naši 

kluci, když udělali nějaký bordel, tak dostali přes prdel. No a to samý byl s Terkou. Já 

vím, že ty jsi byla zásadně proti tomu, že v jejím případě to není dobře. Ale to není 

týrané dítě, nikdy nebyla, prostě to je nejlepší řešení, okamžitě teď to nastalo, tak 

hotovo. Já jsem tedy tuhle zkušenost měl, nejsem přítelem moc velkých… to je samá 

diskuze, aby se nenarušovala osobnost, a pak to vidím tu bandu. Prostě jsme se 

v některých věcech vyloženě neshodli, museli jsme si to probrat a říct, hele, takhle, 

takhle, takhle. 

 

Paní P.: Ale je pravda, když to beru takhle zpětně, když jsem na ní já šla pěkně pomalu, 

tak si z toho nic nedělala. To pak když na ni nastoupil manžel, to měla vítr. Kolikrát 

dneska se stane, taťkovi to neříkej. Tak já ji slíbím, že to neřeknu, ale protože jsme tu 

dva, tak mu to vždycky řeknu, ale s tím, že… Ale když je to nějaká vážná věc, tak to ji 

řeknu, že musím. 

A ještě jedna věc, navštívili jsme krizové centrum, protože jsme se obávali, že je to 

takovej vážnej stav, já jsem si myslela, že by bylo dobře, kdyby navštěvovala nějakou tu 

skupinovou terapii. Protože my ji říkáme, Terko vždyť ty se máš dobře, ty nevíš co máš. 

Vždyť všichni mají nějaké problémy. Ona se tu pomalu lituje, jakej je ona chudák…ale 

to taky není dobře.  

 

Pan P.: Ona na sebe kouká jako na postiženou, tím že je z toho dětského domova. Ja ji 

říkám, Terko, nevymlouvej se na to, ty už jsi tady 14 let, tak z toho by sis měla něco 

pamatovat, něco umět. To co bylo, to už je pryč.  

 

Já: Ale to je moc dobrý nápad, to mohu říct ze své vlastní zkušenosti. Sama po 

třech letech vidím, co mi to dalo. Každý v tý skupině je jiný a má jiné problémy, 

nebo některé, které si člověk uvědomí v podobnosti s těmi svými. 
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Paní P.: Tak teď tam začala chodit. A je tam takový zajímavý pán, který se těm dětem 

chce přiblížit. Když jdete k psychologovi tak je on, a pak až jste vy. Tady jsou všichni 

nastejno. To je jedna úroveň.  

 

Pan P.: Já sám, když jsme s Terkou navštěvoval psychologa, tak jsem se cítil nervózní, a 

kontroloval jsem své chování. Tady tomu tak není. 

 

Paní P.: Nakonec to došlo tak, že Terka tam chodí každých 14 a na konci června si nás 

zavolal, že i s námi. A já jsem na to moc zvědavá. Protože já se přiznám, že sama 

potřebuji nějakou péči, protože často už jsem zoufalá. A já bych potřebovala vědět, 

jestli se tím mám sama zaobírat nebo to pustit. 

 

Já: A na takové to setkání těch pěstounů jezdíte? 

 

Pan P.: Odmítáme. Toho jsme se zúčastnili, teda toho jednodenního, ale to nám nic 

nepřineslo. Tak to bylo, řekl bych, pro tyhlety poloprofesionální, profesionální 

pěstounské rodiny, kdy tam byli s 10 dětmi, a já nevím. Protože naše Terka, je naše 

Terka, to není dítě v péči. Tak to je ten rozdíl. To je naše dítě. A oni to berou tak jako 

odchovat a plnoletý opustit.  

 

Já: Tak to bude z mé strany asi všechno. Moc Vám děkuji. 
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IV. příloha - Přepis rozhovoru rodiny T. 
 

 

 

Já: Jen abych Vás seznámila s tématem, mám bakalářskou práci na téma Změny 

v rodinách po přijetí dítěte do pěstounské péče. Bude to formou kazuistik, kdy 

dělám rozhovory se 4 rodinami, které pak nějak shrnu. Je to jen pro mé potřeby, 

nikde nebudu informace šířit a bakalářskou práci vám pak dám klidně 

k nahlédnutí. Mám připraveno takových 10 otázek. 

 

Pan T.: Dobře, není problém, klidně se ptejte. 

 

Já: Tak jestli můžu začít, takže jak vypadala vaše rodina před přijetím dítěte do 

pěstounské péče, jako kolik jste měli členů, jak jste fungovali, vaše zaměstnání a 

tak. 

 

Pan T.: Ono my jsme, my máme těch dětí víc jo. Protože vlastně já jsem byl pěstounem 

ještě za prvního manželství. Tam jsme měli první dítě, to už jsme měli 2 děti vlastní, 

malý. A pak teda ta druhá fáze se druhou ženou, kdy jsme teda asi měli ještě nějakých 

12, vlastně 13 dětí jakoby navíc, takže já teď nevím, jak by bylo nejlepší na to 

odpovědět. Protože můžu teda s tou první, to je takovej ten klasickej, dvě děti malý a 

chtěli jsme. Pracoval jsem v děcáku, my jsme vlastně i bydleli v dětském domově, tak 

tam nás vedlo k tomu, že jsme tam poznali jedno dítě, které jsme si, jak to bývá, když se 

to nemá, že jo, jsme si ho oblíbili a nakonec to všechno dobře dopadlo. I ten věkovej 

rozdíl, který byl velkou překážkou v tom, že mě bylo 24 nebo kolik, možná 23 a tomu 

chlapci bylo 15, takže tam byl takovej rozdíl. 

 

Já: A těm vlastním dětem bylo kolik? 

 

Pan T.: Ty byly malinký. Myslím, že 2 roky holčince, teda holčičky jsou obě dvě, 3 a 2 

roky. Myslím, že to tak bylo. Takže to bylo no, v podstatě ne, blbnu. 5 a 6 let, protože 

oni tam bydleli asi 5 nebo 6 let. Jedna nastupovala do základní školy, už chodila do 

Boršova. Takže to byl takovej ten základní, s tím že jsem tam pracoval, takže toho kluka 

už jsme znali. On chodil k nám na návštěvy, na víkendy a bylo to takový pozvolný, 

příjemný, úplně bez problémů. Dokonce i teďkom, jak jsem rozvedenej, se s ním 

celkem často stýkám jo. To bylo takový jako, ty děti ho přijaly, protože už ho znaly 

z toho prostředí. Bylo to tak příjemně pozvolně navazující, až to teda utnul ten rozvod, 

kdy teda děti biologický šly s matkou a já jsem zůstal s tím Honzou, s tím chlapcem. 

Takže jsem s ním pokračoval dál až do dospělosti, no a pak jsem potkal novou ženu, 

která už měla v pěstounské péči dvě děti. Říkám jsme hodně specifický, ale vy si z toho 

určitě něco vyberete. 

 

Já: Jo to určitě. 

 

Pan T.: Pak jsme se teda dohodli, že by jsme taky chtěli po roce vzájemnýho soužití, 

jsme se domluvili, že by jsme ještě k těm našim dvoum společným, co měla teda ta 

druhá žena, přijali ještě další děti. Tak jsme ještě dostali sourozence. My jsme si vlastně 

nikdy nevybírali, které jsou volný a tak, brali jsme prostě ty, co přišly, že to tak prostě 
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má bejt. Vůbec jsme neměli nějaký vlastně jakoby nějaké jasné vidění, koho bychom 

chtěli, jestli bílýho nebo cikána, zdravotně postižený. To jedno dítě je vlastně zdravotně 

postižený, co měla ta druhá žena, ten byl jakoby hodně fyzicky postiženej, ale dostává 

se z toho, kompenzuje. Takže už teďkom je relativně v pohodě, bez problémů, bez 

nějakých omezení. Má teda invalidní důchod, ale může se normálně pohybovat a tak, 

pracuje. Tak jsme dostali ty sourozence a to byla teda hodně velká šleha, protože jsme 

to neočekávali, protože ti sourozenci vytvořili takovou koalici samozřejmě proti nám. 

Takže to bylo takový zajímavý.  

 

Já: A kolik jim bylo, jestli se můžu zeptat? A jak se jmenují? 

 

Pan T.: Danovi bylo 5 let a Radce bylo 15. A byly to děti zase z jinýho dětskýho 

domova, než tady jako, co jsme tady měli. Všechny jsou z jiných dětských domovů 

vlastně. To bylo vlastně najednou, že oni byli vlastně ještě vrácený jednima 

pěstounama. To byla taková chuťovka, což je vždycky takové komplikované, že se 

prodlužuje ten čas získání důvěry toho dítěte v tu rodinu a dospělý vlastně. No a ten 

kluk byl ještě dost hyperaktivní, dřív to bylo LMD, takže to bylo takový akční, no a 

měli jsme je asi 2x na návštěvě předtím. Bylo to opravdu rozhodnutí nás všech čtyřech 

v tý rodině. Vlastně i mých biologických dcer, které za mnou vlastně jezdily jednou za 

14 dní na víkend, takže to byla vlastně taková široká rodina. Takže všichni si to přáli, 

ale pak to teda hořce prožívali to, jak už jsme je dostali. Opravdu, ten chlapec byl velmi 

hyperaktivní a ještě navíc ta sestra ho natolik ovlivnila, ta starší, proti ostatním členům 

té rodiny, že to opravdu 3 4 roky trvalo než si to sedlo, jako že jsme členy rodiny, když 

ta holčinka byla vlastně 15tiletá a v 18 odcházela se svým přítelem z rodiny. Takže s ní 

jsme teda žili vlastně jen tři roky, a pak teda když odešla, tak se to všechno naprosto 

usadilo. Samozřejmě jsme měli i ty problémy s tím Danem, že teda v první třídě 

shazoval děti ze schodů a byl takový hodně agresivní, takže jsme museli vlastně ho 

medikovat. Já jsem teda nebyl nikdy zastáncem tady pro ty menší děti, takovýho řešení, 

ale opravdu to hodně pomohlo. Pak teda přešel na zvláštní školu, kdy teda chodil 

s lepšíma známkama a dostal se vlastně na učňák pro normální základňáky. Takže 

takovej posun no. 

 

Já: A takhle, mělo to vliv třeba na zaměstnání vás nebo vaší paní, nebo nějaký 

rodinný vztahy nebo rodinný život? 

 

Pan T.: No samozřejmě. My jsme museli držet pohromadě, holt za jedno se ženou. Já 

jsem teda pracoval, manželka nepracovala. Nikdy vlastně, co jsme měli děti nebo co 

máme děti v pěstounské péči, tak nikdy nepracovala. Teď už je to vlastně brané, že to 

může být vlastně jako forma zaměstnání, ale předtím to bylo takové náročné finančně to 

jako zvládat. Takže jsme žili v takových skromných podmínkách, které ty děti měly 

vlastně horší než v tom děcák, když to teda tak vezmu. Tak jezdí k moři, různý takový 

ta státní dotace. Takže tam prostě nejde o ten materiál, ale o ty vztahy a o takový to 

řešení, co se teď odehrává. O takový ty společný hry, o povídání, takže aby to pro ty 

děti bylo takové to bezpečí. Takže mě to nedělalo v práci nikdy žádné problémy, 

protože mám vlastně, dřív jsme dělal v pedagogicko-psychologické poradně, teď dělám 

tady pro děti zlobivý. Takže nikdy s tím nemám problém, když je nějaká starost, tak je 

rodina samozřejmě na prvním místě, tak se to vždycky dá nějak zařídit, abych mohl 

udělat třeba to, co žena nemůže, ještě k tomu zaměstnání. Ale vždycky jsme drželi teda 

opravdu pohromadě, když jsme na to měli odlišný názor, tak jsme o tom povídali. To je 
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asi jediná věc, že jsme probírali ty situace, ale nikdy nedošlo k takovým vážným. Jako 

my jsme od toho nikdy moc neočekávali, třeba že ty děti nám budou vděčný, to je 

hrozně důležitý si uvědomit, a že ty problémy můžou nastat a že člověka pořád něco 

překvapuje. Že vlastně nemůžeme bejt pěstouni úplně ideální, že nás může kdykoli něco 

překvapit. Ať to byly ty krádeže, nebo my už jsme byli tak nějak vyškoleni, že jsme to 

prožívali každý sám a pak jako společně, že už jsme byli takový pevnější. Stejně, každý 

s tím měl jinou zkušenost, a my jsme počítali, kdy ty krádeže přijdou, kdy to dítě začne 

vzdorovat, kdy přestane chodit do školy, spíš nás překvapilo, když k tomu nedošlo. A 

pak jsme vlastně ještě měli, to byl ten Dan, a pak jsme ještě měli další sourozeneckou 

dvojici, no ne vlastně, to byla holčina, já je beru jako sourozence, protože teď jsou naši 

nejmladší. 

 

Já: A ty přišli, když odešla ta Radka? 

 

Pan T.: Jo, Radka odešla. My jsme vlastně bydleli v těch Budějovicích, pak taková 

velká změna, kdy jsme se stěhovali sem, ale jako jen dočasně, protože jsme tu otvírali 

takový projet Dům na půli cesty a pak že se zase vrátíme zpátky. No jenže se nám tu tak 

zalíbilo, pod Kletí, že jsme tu zůstali, postavili jsme si a vzali jsme si právě do 

pěstounské péče vlastně holčinku do pěstounské péče z Horní Planý z děcáku, která byla 

vlastně v jiném stavu. V 15 letech jo, počala ve 14 s tím, že by to dítě odebrali, že 

holčina by šla do Černovic a dítě by šlo do kojeňáku.  A my jsme byli tak domluveni 

s panem ředitelem, že by to šlo zařídit tak, že by jsme si jí vzali do pěstounské péče. Její 

rodiče s tím souhlasili, aby to dítě si mohla zkusit vychovávat sama. Jo to byl takový 

experiment v té době, teď už to tak vlastně funguje, že mají v děcáku možnost, že tam ty 

mladý holčiny můžou zkusit vychovat, můžou navázat vztah s tím svým dětskem. Takže 

Soňa byla u nás, Kamil se narodil, toho máme vlastně úplně od narození. Takže hned 

jsme byli jeho poručníci a hned byl jako potom v pěstounské péči u nás, s tím že Soňa 

se o něj hodně starala z počátku, do těch řekněme jednoho roku. Pak přestala kojit a už 

bylo takový to, řekněme, že už ji zase lákala ta svoboda, taková ta přirozenost. Jako 

vztahy ke klukům a tak, takže to bylo takový to, že se od nás odstěhovala, ještě teda 

bydlela v tom Domě na půl cesty s přítelem, kterého si našla, který na ní byl ale nějaký 

agresivní, takže to pro ni nebylo příjemné setkání. No on pak odešel a pak se seznámila 

s tím mým Honzou, s toho prvního pěstounství, který za mnou přijel na návštěvu. A pak 

tam bydleli spolu v tom Domě na půli cesty.  

 

Já: Tak to máte krásně propojený.  

 

Pan T.: No dokonce se jako oženili, že měli svatbu, s tím že se o toho Kamila, o toho 

svýho syna, my jsme se o něj starali víc, ale měla tu možnost. Bylo vidět, že má trošku 

namířeno jinam. Pak se trošku osamostatnila, bydleli spolu několik let, mají spolu 

Honzíka, a ten Kamil už byl takovej, že tam nechtěl jezdit, že jsme ho tak museli vozit. 

Ale navštěvovali jsme se hodně, oni k nám jezdili na víkendy, když to šlo. No a s tím, 

že ty pozdější vztahy, teď mluvím o Kamilovi, ochabaly, ochably, co se odstěhovala. 

Vlastně rozvedla se s Honzou, žije s nějakým o hodně starším chlapíkem, který ji tam 

poskytl nějaký byteček, s ním má teď třetí dítě a je teď relativně spokojená. Včera jsme 

tam vezli Kamila, jedou stanovat na tři dny.  

 

Já: A tomu je teď kolik? 
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Pan T.: Kamilovi teď bude 12. 11 a půl mu teďka bude. Na Vánoce, 24. je narozený. 

Takový dáreček. No a tam k ní chce jezdit, že tam je Honzík a že tam cítí takovou tu 

biologickou rodinu, je to takový to neviditelný spojení, když ona se fakt jako snaží a 

věřím ji, že je o něj dobře postaráno. Teď má vlastně 3 děti pohromadě od včerejška, 

takže ona jako hodně komunikuje semnou, takže může zavolat a tak. 

 

Já: A u vás momentálně bydlí jen ten Kamil? 

 

Pan T.: Kamil, ta Lucka… 

 

Já: Lucka? O té jste ještě nemluvil. 

 

Pan T.: Ta bude jako poslední, ale je starší než Kamil. No takže Lucka, Kamil, ten Dan, 

ale teď včera skončilo jeho pěstounství, protože je vyučenej, takže šel na pracák, ale 

bydlí u nás pořád. A pak máme ještě Lukáše a ten je náš poslední. To bylo, to ještě není 

všechno. Tak ten Kamil je teď dobrej ve škole, to vypadá, že z těch dětí by mohl jít i na 

vysokou školu, že bude takovej, je trošku bordelář, ale máme ho od mala a je to fakt 

velkej rozdíl, než ty děti, co jsme dostali třeba pozdějc. Že je to od samýho začátku 

takový hodně ten kontakt hodně širokej, zapadl do té rodiny okamžitě a má tam 

v podstatě roli takového toho mazánka, rozmazlujeme ho a že mu vlastně, to si i 

uvědomuju, i nadržujeme, máme ho od toho narození no. No pak byla vlastně ta Lucka. 

Tu jsme si brali v první třídě, hned z Křemže, co byla a hned od pěstounky. To byla 

hurá akce, co nemůže dětský domov snést. Ona ke mně totiž chodila jako klientka, ta 

maminka s tím, že nezvládá vztah s touhle Luckou, kdy ona měla představu, ta mamina, 

že ta Lucka bude jako super dobrá ve škole. Protože její první dítě pěstounský byl velmi 

chytrý kluk, jenomže Lucka je taková jako průměr. A ještě je jako zrazená, že ji ta 

maminka jako přetěžovala. Že se s ní hodně učila, nebo ji dávala tresty za špatné 

známky, jako špatná známka byla třeba i dvojka jo. Takže ji takhle jako dusila, takže 

ona k nám přišla totálně zaseklá, co se týče školy, my jsme ji museli 2 roky nechat bejt. 

Teď je teda na čtyřkách v osmičce, sedmičce. Ale ráda chodí do školy, a má snahu, aby 

se dostala na ten učňák, kam chce jít. Až teda po třech letech se to zlomilo. My jsme se 

s ní chtěli učit, ona neřekla základní věc 3x3, prostě je úplně takový to dítě, které je 

těma dospělýma úplně… Takže to byla ta Lucka, to je asi takovej největší oříšek, já už 

jsem je znal jako klienty. Tu maminku jsem furt lámal, ať není taková zaměřená na tu 

školu, ať si s ní dělá volný čas, sportuje, jezdí na kole. No ale ono to fakt nešlo. Přišla 

po třetí a řekla, že ji vrátí zpátky do děcáku. No a hned mi volali ze sociálky, jestli bych 

tu Lucku nechtěl. To bylo, protože se tu známe jo? A já jsem nechtěl, jako aby se vrátila 

do děcáku. No a my jsme měli zrovna v tom jednom pokoji jedno místo volný, tak jsme 

to zase probrali s těma všema, jako že jo, ale bylo to tak rychlý, že jsme to jako úplně 

nedomysleli nějak. Jako že by to chtělo víc času jo. Jenže ono hrozilo, že se vrátí do 

toho děcáku zpátky, kde teda měla ještě nějaký sourozence, a my jsme si to jako nepřáli, 

takže jsme si ji fakt vzali. I to bylo trošku mimo zákon, hned od té pěstounky jsme si ji 

vzali. Už mě znala, ve škole jsem za ní byl 2x, tady jsme se viděli asi 3x a byla taková 

hrozně fajn ta holčina, zdálo se mi, že je v ní něco hrozně pěknýho. No a buch, byla u 

nás. Bylo to náročný, těžký, teda hlavně s tou školou a teď vyznává emo, jo v tomhle 

období, takže teď má piercing od pátku píchnutej. Takže… 

 

Já: A ona půjde do osmičky, jste říkal? 

 



XXIX 
 

Pan T.: Jo, ona je teda o rok starší. Kdy přicházela z Křemže do toho Krumlova, tak 

jsme se s paní Šírkovou domluvili, aby šla o ten rok, zase do první třídy, že bude líp 

připravená, vyzrálejší a hlavně bude v tom kolektivu jistější. Takže jsme říkali, že to 

zopakuje. Teď bude mít občanku. Ona je narozená jako já, jen o den dýl Vodnářka, 

takže slavíme narozeniny spolu, takže dostane občanku. Můžu říct, že tam to taky trvalo 

2 3 roky, než zapadla do té rodiny. Ona pořád mluvila o té biologické. To trvalo asi 

nejdýl. Je jasné, že je to tak na povrchu, protože to dítě přijde a hned vám říká táto a 

mámo, ale to je všechno takové přání dítěte a není to hluboký, jen na povrchu. No a teď 

myslím, že je to v pořádku. Jako budou s ní ještě potíže, je to takový typ na zneužívání 

pro ty kluky. Ona je teď na tom facebooku, takže já tam jsme taky, abych měl přehled. 

No a poslední byl Lukáš, no toho jsme si vzali až v 15. Nejstarší, no druhej nejstarší. 

Toho jsme si vzali vlastně, zase že on si přál být v nějaké rodině, v té 9. třídě, když byl 

v té Horní Plané i v děcáku i ve škole a ta sociální pracovnice nám řekla, jestli by jsme 

ještě nechtěli Lukyho. No tak jsem řekl, že to nějak rozšíříme, že ještě Vašek k tomu 

Kubíkovi našemu. Protože jsou jakoby o rok, tak tam to sedlo absolutně. Ten zapadl 

okamžitě. Protože oni už se ty děti nedají moc ovlivňovat v těch 15. A on byl docela 

vycepovanej z toho děcáku, takže to bylo v pořádku. 

 

Já: A ještě se můžu zeptat? Ten Kubík, to je…?  

 

Pan T.: To je ten tý Radky. To byl ten náš první společný pěstounství s tou druhou 

ženou. Radka Kubíková a… 

 

Já: Jo Dan Kubík. 

 

Pan T.: A to teď s námi je ještě úplně ten první Jirka, ten postiženej. Ten je na tom sice 

úplně nejlíp finančně z celé rodiny, protože on je výbornej na počítačema, dělá externě, 

dělá opraváře a jezdí různě po kšeftech. Tomu je 22 teďkom, má jako invalida má 

důchod, práci na půl úvazku, pak chodí do chráněných dílen a ještě pronajímá byt, který 

jsme mu koupili ze stavebního spoření. Takže on je na tom dobře, je zabezpečený, ale 

nechce se mu od nás. Už jsme to řešili rok, ale zatím ne.   

 

Já: A kolik je vás vlastně teď doma? 

 

Pan T.: Teď 5 dětí a 2 dospělý. Takže 7. Teď ještě ta přítelkyně Dana Kubíka, a to 

nejde, protože to je bez soukromí, protože jsou ještě s tím posledním s Lukášem, jsou 

v jedné místnosti a to vůbec není dobrý. No teď si shánějí podnájem. 

 

Já: Aha. A myslíte, že se dá shrnout, jak probíhají takové ty první dny? Když to 

dítě přijde do té rodiny. 

 

Pan T.: Tak jako v pohodě. Jako že ty děti je učí různé rituály, děláme hodně výlety 

venku, abychom je rozptýlili. Ale oni ani ven nechtějí. Chtějí být doma a poznávat ten 

svůj pokoj a pak přijde takové to období, možná to bylo nějaké tesknění, že to dítě může 

pociťovat takové uzavření, nebo přemýšlení. Ale u každého to bylo, no nebylo to všude 

stejný. Nikdy jsme neměli problém, že by se chtěli vrátit, nebo když mluví o 

biologických rodičích, tak když chtějí je vidět, snažíme se to zařídit. 

 

Já: A s těmi biologickými rodiči byly nějaké problémy? 
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Pan T.: Nebyl, my jsme to teda museli někde jako malinko omezit, to bylo ještě u té 

Soni. Tak ten táta jako hodně pil a on střídal různě místa, takže Soňu jsme tam pustili, 

ale toho malého Kamila jsme si říkali, že raději ne. A teď když už má ten telefon, tak 

třeba někdy napíše, že u té mámy bývají někdy hádky, jestli bych pro něj nepřijel a já to 

pak řeknu Soně, že si ho vyzvednu a ona to přivítá, někdy volá i sama, že chce být jen 

na jednu noc a teď se to trochu zlomilo, že tam chce být i na ty dvě noci.  Takže nikdy 

nebyl problém, protože ty děti už tam i byly. Možná u té Lucky, u té pěstounky, protože 

ona by tam šla okamžitě, tak té jsme jen vyprávěli. 

 

Já: A ty děti se přijímaly navzájem? 

 

Pan T.: Úplně v pohodě. Možná teďka, že je rozpor teď se Simčou. To je jedna z těch 

prvních dětí, které měla moje druhá žena. Tak ta k nám jezdí, vnoučátko, ona má 

vlastně svoji rodinu, ale je taková, že pořád chce mít svoje místo v té rodině, ale už tam 

jakoby to fyzický dítě není, takže ty děti se tomu brání. My jsme jako rodina nás pět a ty 

už jsi mimo. Takže tam občas vznikají nějaké rozpory, kdy si ta Simona osvojuje právo 

být pořád součástí rodiny, ale těm dětem to občas není příjemné. Oni to řeknou nám a 

my si o tom pak povídáme, a říkáme ji, co nemá dělat. Oni tam mají své pokojíky, své 

soukromí, tak jim tam nepoleze. To je hodně důležitý. Když tam někdo přespí, tak se 

s těma dětma vždycky domlouváme. Když tam třeba spí biologické vnoučata, to je 

hrozný říkat biologický vnoučata. No takže, když jsou tam, říkáme jim to, aby to nebylo 

bez jejich dovolení. Takže takhle to bylo bez nějakých větších komplikací.  

 

Rozhovor s biologickou dcerou  

 

Pan T.: Ještě možná, že moje biologické dcery to bylo možná jediný, co jsem se pak 

dozvěděl, když byly dospělé. Říkaly, že je to hrozně trápilo, že máme tolik dětí a že 

jsem na ně neměl vůbec čas. Že jsem většinou ty styky o víkendu byly společný, 

protože já jsme tam chtěl být, aby si mohla po tom týdnu třeba žena oddáchnout, no a 

pak jsme to udělali teda tak, že jsem si s nima teda jednou za měsíc udělal jeden 

samostatný výlet. To bylo malinko řešení. To bylo takový jediný, co z toho ony měly, 

ale že by to na nich zanechalo nějaký šrám na duši to si myslím, že ne. Jen teda ani 

jedna nechce být pěstounka.  

 

Já: A byl nějaký problém, když třeba vezmu Lucku, museli jste chodit do nějaké 

poradny? 

 

Pan T.: Nene. My jsme se ani nezúčastňovali těch společných pěstounských setkání, 

protože já to pořád nevidím moc dobře. Ty děti by se měly spíš integrovat v té běžné 

populaci. Protože ty děti jsou stejný, ten děcák. Chtěli zpočátku jezdit, tak si to prožili. 

Oni mají stejné osudy ty děti, vypráví si, co se jim stalo a možná je to v té skupině ještě 

více stmeluje, když by měly poznávat normu jinou. 

 

Já: Já si myslím, že je super, že máme ty zkušenosti s dětmi, že s nimi pracujete. A 

taková ta pevnostní motivace? 

 

Pan T.: Úplně první, bylo to tím, jak jsem studoval školu dálkově, to už jsem pracoval 

v děcáku v Boršově a tam vlastně kvůli tomu jsem začal studovat, protože mě to bavilo 
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pracovat s dětma, které mají nějaké starosti s chováním nebo z rodin. No a pak vlastně 

jsme tam bydleli se ženou přímo v tom dětském domově, tak to bylo hodně ovlivněný 

tím, že jsme tam bydleli a ne že by ten děcák byl nějaký špatný, ty děti měly všechno, 

ale viděl jsem, že ty děti potřebují ne 4 vychovatele, ale tu rodinu s těma rituálama. Aby 

měly nějakou šanci, větší šanci než ty děti z dětského domova se nějak prezentovat v té 

společnosti. 

 

Další telefon. 

 

Pan T.: Takže ta motivace byl hodně ten dětský domov a to dát tu, ono to bylo trochu i 

zvídavost a když jsme poznali ty děti, tak jsme je trochu i litovali, jako první takovej 

kontakt. Takže to byla taková ta první škola i s tím Honzou, ale pak když jsem byl jen 

s tím Honzou, tak tam u nás ty děti, co odešly z děcáku, taky trávily volný chvíle a já 

jsem v tom děcáku dělal nočního vychovatele, denního, kotelníka a všechno možný, 

takže jsem to dělal s těma dětma a bylo to hrozně příjemný. Takže to bylo takový, že 

s tou druhou ženou jsem věděl, že si určitě ještě nějaké dítě vezmeme. Já jsem těm 

dětem hlavně chtěl dát rodinu, která není k zahození. Nemusí se to povést, ty děti mají 

geny různý, ale tu šanci mají větší než z toho děcáku.  

 

Já: A ještě reakce od blízkého okolí? Bylo to v pohodě? 

  

Pan T.: To bylo v pohodě. My jsme vlastně bydleli ve Vidově, to byla samota, tam se to 

nikomu nelíbilo, jenom mě. Předtím v Budějcích v centru, to taky bylo bez problémů 

úplně, většinou to ty lidi ani nevěděli a v tom Vidově jsme byli jako sami za sebe, tam 

to bylo takový, že ty děti neměly moc kontakty a ty děti měly různé kroužky a ještě 

chodili do Arpidy, takže to bylo takový komplikovaný. No a pak když to bylo tady tak 

vlastně taky nic, ani sousedi nic. Naopak si myslím, že vyšli vstříc, když se dozvěděli, 

že. My jsme to nikdy nějak neprezentovali, že jsou jako v pěstounské péči, tak ještě 

jako řekl bych, že přihmuřovali ty oči, že jim jako nadržovali a tak. Takže bez 

komplikací. A ani s chováním, že by byly nějaký krádeže ve škole. Jsme ani do školy 

nebyli pozvaní, teď vlastně až na Lucku, vlastně puberta, že je drzá, tak jsme šli mimo 

rodičovské sdružení a tak jsme to s Luckou probrali a v pohodě.  

 

Já: A máte v plánu ještě nějaký? 

 

Pan T.: No ještě byly, ale už není vůbec místo. Protože jak tam jezdí ty děti, který už 

jsou pryč i s vnoučatama, ta Radka už taky u nás byla, to už jsme vlastně museli úplně 

odtrhnout, protože ona vyženila, vlastně to byl taky osud s tou Radkou, to je na dlouhé 

povídání, ale nakonec to dopadlo tak, že má teď výborného chlapíčka. Ona byla někde 

v aziláku na severu, utekla od mámy, která ji týrala. Zkusila to s ní znovu a nevyšlo to. 

Ta jezdila ještě s 2 nevlastníma dcerama a přítelem a narušovala hodně ten rytmus 

rodiny. My jsme si to neuvědomovali, protože jsme ji chtěli vidět, tak třeba na tu 

návštěvu. A kdyby teďka Dan odešel, a Lukáš taky možná půjde, protože ten se teďka 

doučil, takže nechceme nějak tlačit. Mají stavební spoření, tak si můžou pořídit něco, 

když budou pracovat, nějaké byteček si můžou koupit. No ale je to, teď mi ještě říkali, 

že potřebujou nějakou holčinu umístit ty sociálky, ale to je za rok 5 6 takovýhle věcí a 

to jsme říkali, to už nejde, to by se sem nevešlo. A právě už jsme taky starší. 

  

Já: A můžu se zeptat, kolik vám je se ženou? 
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Pan T.: 53, manželka je starší, té je 56. Určitě si myslím, že energie by se ještě našla, 

protože i žena o tom mluvila, ne jen já. Na ní je vlastně ten větší díl. 

 

Já: To je super, že to máte vlastně takhle společně. 

 

Pan T.: No je to výhoda. A teď je to vlastně i finančně docela výhodný, že se člověk 

nemusí dělat někde nějakou práci navíc, že se to celkem dá. Protože ty děti, když 

nevydělávají od 18, tak na sebe mají už napsané ty dávky, ještě nám dávají třeba 2 tisíce 

na elektriku nebo vodu. No aby si s tím hospodařili sami. Někdo to dokáže, někdo ne, 

takže to je pro ně takové. Tak se to vždycky rozkutálí, první výplata, takže je to taková 

škola pro ně, někomu to trvá dýl. Ale když by ještě, uvidíme. Je to takový přirozený. 

My jsme se v tom prostě našli a je to taková naše parketa, která já už bych to asi 

nemělnil. 

 

Já: Jak vás takhle poslouchám, tak je asi velmi důležité, že do toho jdete bez 

nějakých očekávání. Což je asi velmi důležité. 

 

Pan T.: My jsme taky byli, vlastně těma dvěma, ty sourozenci, kteří přišli spolu. To 

bylo asi takové nejvážnější, když se ten běh té rodiny tak nerušil, kdy tam byla ta jejich 

koalice proti nám a proti dvěma sourozencům. Ještě v tom byl ten postižený v tom. To 

jsme se pak dozvídali i později, že ta Radka je tam jako drsně šikanovala, když jsme 

nebyli doma. Jako, budeš tohle říkat a i fyzicky nějak. To bylo nepříjemný, to nás jako 

hodně jako rozhodilo, ale zároveň i stmelilo. To byla taková silná zkušenost, že už se 

asi nic horšího nemůže stát. Samozřejmě může, ale nestalo se. 

 

Je to fajn. Neměnil bych to. Je to rodina a snažíme se zachovat takový ta základní 

rituály, kdy to bylo důležitý ty jídla společný a to povídání. Hodně si povídáme. Ty děti 

pak třeba ztratí zájem, ale je tam to naplnění, že jsme jim třeba zařídili pocit bezpečí a 

že měli daleko víc kontaktů s náma a ty kroužky a takovýhle věci, že je to pro ně takové 

přirozenější. Teď teda ta Lucka chce kontakt s biologickými rodiči, tak to budeme 

shánět. Ta maminka byla nějaká zavřená a závislosti, takže to všechno se ještě může 

objevit. No ten základ mají a záleží na tom, koho potkají a jak to budou dál nějak 

respektovat. 

 

Já: Tak to bude asi vše. Moc vám děkuji za ochotu. 
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V. příloha -  Přepis rozhovoru rodiny I. 

 

 
Já: Tak jen na úvod bych Vás seznámila s tím, co vůbec dělám. Mám bakalářskou 

práci na téma změny v rodinách po přijetí dítěte do pěstounské péče, kdy dělám 

rozhovory s rodinami, které mají dítě v pěstounské péči a pak to převádím do 

kazuistik. Je to jen pro mé účely, informace nikde nebudu šířit. Tak mám 

takových 10 přibližných otázek, tak jestli můžu začít? 

 

Paní I.: Můžete. 

 

Já: Takže jak vypadala Vaše rodina před přijetím dítěte do pěstounské péče? 

Kolik jste měli členů, jak jste fungovali? Zaměstnání Vaše nebo manželovo? 

Takový každodenní život. Jaký to bylo? 

 

Paní I.: Byla jsem na mateřské dovolené s naším prvorozeným synem, tehdá mu byly 

dva roky. Pak jsme dostali 18-ti měsíčního Míru a změnilo se to úplně všechno naruby. 

Manžel teda byl tou dobou asi dva měsíce po operaci zad, takže semnou byl doma. A 

byla jsem za to vděčná, protože s Mirkem bylo tolik práce, že jakoby to bylo opravdu na 

mozek. 

 

Já: 18-ti měsíční jo? 

 

Paní I.: Ano. Neuměl chodit, neuměl jíst, nerozuměl češtině. Prostě zvířátko, to nebylo 

dítě. Piškot jsme tomu po dvou hodinách vyrvali z pusy, protože on čekal, že se mu 

rozpustí slinou. Neměl zuby, takže. Všechno začalo tím, že začal hroznej řev, takže 

jsem čekala, kdy na nás kdo ze sousedů zavolá sociálku, že týráme dítě. Usínal tím, že 

se dvě hodiny houpal a řval a řval. Takže padnul až vyčerpáním a tím usnul. Takhle to 

měl naučený z děcáku. 

 

Já: A z jakého dětského domova byl? 

 

Paní I.: Z Aše. Šílený. Já myslím, že ten první rok a půl, možná dva, jsem zestárla o 10 

let.  

 

Já: A druhý kluk se jmenuje jak? 

 

Paní I.: Martin. 

 

Já: A s ním to bylo jak? Ty začátky, jak to bral vlastně on? 

 

Paní I.: Ten nám s tím podstatě i pomáhal. Ten se stavěl do role, že toho menšího to 

prostě naučí.  

 

Já: A jaká byla vaše motivace vzít si dítě do pěstounské péče? 
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Paní I.: Zdravotní. Druhý pro nás bylo už moc riskantní, takže jsem se vlastně rozhodla 

pro tohle. 

 

Já: Měli jste nějaké představy? Nebo obavy, když jste žádali? Čekali jste něco 

takového? 

 

Paní I.: No my jsme na to byli připravovaní na tom školení, ale pořád ta realita byla 

osmkrát horší než ta skutečnost. My jsme původně měli žádost o sourozeneckou dvojici, 

no a byli jsme docela rádi, že jsme dostali jenom jedno, protože tohle ve dvojím vydání 

bych asi nedala. Hrozný. 

 

Já: Já jsem byla právě na praxi u pani Papáčkové a setkala jsme se tam s několika 

manželi, kteří se právě shodovali, že ty první roky jsou opravdu hrozné.  

 

Paní I.: No my jsme na to byli opravdu připravovaný, to dítě nezná pračku nebo až 

zapnete sporák, tak se bude bát. Ale to pořád není nic proti tomu, když to dítě nerozumí 

češtině, akorát odezírá, jestli se na něj člověk zlobí nebo jestli se na něj směje. Jako v 18 

měsících ho hladit po prstíkách no. Všechnu stravu dostával mixovanou. Třeba když 

jsme mu dali polévku zeleninovou, normálně kde je ta zelenina na kostičky, tak nám to 

třeba po třech lžících vyzvracel, protože on to polikal celý. On ty kostičky se ani 

nesnažil kousat. No hrozný, chleba mu dát, kousíčky chleba vůbec. 

 

Já: A kolikrát jste ho viděli? Kolikrát jste ho byli navštívit? 

 

Paní I.: My jsme tam byli jednou na víkend, na seznámení a pak jsme si pro něj po 14 

dnech jeli. Tam je to úžasný v tom, že v tom kojeňáku je udělaný byteček pro tyhle 

zájemce, takže Mirečka jsme dostali do toho bytu, mohli jsme s ním být celý víkend, 

sestřičky nám nosily tu stravu, na kterou byl zvyklej a zbytek, jak jsme si ho koupali, 

kam jsme jezdili na výlety, to bylo na nás.Takže jsme měli čas se s ním seznámit. 

 

Já: Takže když přišel k vám tak to byla takováhle změna jo? 

 

Paní I.: No už tam to začalo být zajímavý. My jsme řekli, že ho vezmeme ven 

v kočárku, nemohli jsme na něj nandat věci, protože on to neznal. Bránil se, řval, dělal 

jak vzteklej, takže nám ho pomáhaly oblíkat sestřičky. Boty, no to jsme mysleli, že mu 

v životě nedáme na nohy, a když jsme se ho snažili tří vlámat do kočárku a on se 

vzpouzel prostě úplně v křeči, že do toho nesedne. Tak jsme říkali, no taky bude asi 

trošičku problém.  

 

Já: A neodradilo vás to.(?) 

 

Paní I.: Nene. Zapli jsme televizi a začal řev, protože něco na něj promluvilo. 

 

Já: A jak dlouho už ho máte? 

 

Paní I.: Teď to bylo 5 let.  

 

Já: A jak to vypadá teď? Dobrý? 
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Paní I.: Myslím si, že si některý zvyky nese sebou. Že prostě ač byl malinkatej, tak to 

tam má zafixovaný. I mi to potvrdila paní Nesnídalová, protože jsme tam chodili 

donedávna každý půl rok na kontrolu, tak mi to potvrdila, že ty děti si to prostě nesou a 

že to z nich nikdo neodpáře. 

 

Já: Takže teď je mu vlastně 6 a půl. 

 

Paní I.: Teď mu bude na konci srpna 7.  

 

Já: A teď vychází s bráchou jak? 

 

Paní I.: No tak rvou se jako bráchové. On je tam hrozně vidět ten mentální rozdíl. Náš 

prospívá snadno jako, no a to je tam jen 8 měsíců rozdíl. By měli být zhruba stejně, ale 

je tam ohromnej rozdíl. Míra teďka dostával vlastně odklad školní docházky, takže 

teprve v 7 letech půjde teprve do školy a i tak mám obavy, jak to bude vypadat. Jak se 

bude tvářit, protože to asi nebude žádnej med.  

 

Já: Tak zas to třeba pro něj bude něco jiného. Jak vlastně takhle vychází s dětmi, 

jako v kolektivu? 

 

Paní I.: On si hledá menší, ty tříletý čtyřletý, co ještě žvatlají, protože tam je king, král. 

On se prostě nechce snažit nic učit, on chce tak proplouvat životem bezstarostně. On se 

jako ani sám od sebe nesnaží, že by se chtěl něco učit. On se naopak brání, prostě chce 

zůstat v té své dětské nevinnosti. My jsme se ho snažili naučit barvy, to prostě byl 

nadlidskej výkon. Nemá snahu se učit. Takže dokud jsme nezakázali dobrůtky, to je 

jediný na co slyší, tak je uměl asi za 24 hodin. Do druhého dne se je naučil všechny 

barvy. Prostě bonbon to je nejlepší motivace. 

 

Já: Tak alespoň víte, jak na něj takhle. 

 

Paní I.: Prostě když mu člověk zakáže televizi a sladkosti, tak je schopen se naučit 

všechno. Ale krátkodobě. Jo on prostě nemá dlouhodobou paměť, takže tak na dva tři 

dny a pak zase to nepotřebuje a když ho člověk nenutí, tak si nepamatuje do dneška. 

Jako kdy se narodil, kde bydlí. On to nepotřebuje, jo prostě žije tak, že propluje 

bezstarostně a nic vlastně nepotřebuje. Když nechce, tak neví ani kde je doma 

odpadkový koš. A on to i řekne. 

 

Já: A nějaký problém s biologickými rodiči byl? 

 

Paní I.: Tak maminka je na tom inteligenčně tak, že si ani neuvědomuje, že porodila 

dítě, otec má základní vzdělání, takže je na tom podobně. Přišel nám, když jsme si 

chlapečka brali z děcáku, hned dopis, úžasnou češtinou, takže jsme hned pochopili, že 

to psal tatínek. Ale tam jako vyslovil, že má radost, že se chlapečka někdo ujal, že se o 

něj postaráme a rok a půl na to jsme se od sociální pracovnice dozvěděli, že šli od sebe. 

Matka zmizela, takže nikdo nevíme, kde je, otec žije se svým otcem, nechává se živit, 

jako vždy, ale že si našel na sociální síti nebo že si nějakým záhadným způsobem našel, 

že se ho chytla nějaká socka těžká s dvouma děckama, která žije ze sociálních dávek a 

z alimentů. Taky pochybná existence, která někde pracovala, za chvíli ji odtud vyhodili, 

vyloženě takovej ten špatnej případ. A ta se dozvěděla, že on má chlapečka někde, a že 
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na něj někdo cizí pobírá pěstounské dávky. Takže si to rychle spočítala, že dítě by 

chtěla ona jako pěstounka, že by žili z těch pěstounských dávek a že by žili ve společné 

domácnosti. Takže nám začaly chodit mejly, že si kluka na víkend odvezou, že chtějí 

kontakt s dítětem. Že chtějí fotky, takže jsme jim po mejlu občas nějakou fotku poslali, 

napsali jak se chlapeček má, jak se vyvíjí, co mu jde a nejde. Tak nějak jsme je 

poinformovali, no a když pak přišli s tím, že si kluka chtějí odvézt na Vánoce… 

 

Já: A to jste měli Míru jak dlouho? 

 

Paní I.: Asi 2 roky. Z toho nejhoršího jsme nějak vyklouzávali, to nejhorší bylo skoro za 

náma a teď se najednou začali takhle ozývat. Tam vždycky psala ona, jako cizí ženská, 

ale pořád jako že píše s otcem, že mají zájem. Tak jsme ji napsali, že pokud chtějí 

chlapečka vidět, ať si přijedou, že nemáme problém, ale bude to za naší přítomnosti, ale 

že kluka nedáme. Že za něj máme zodpovědnost, a že ho nedáme. Že pokud chtějí něco 

jiného, ať požádají soud. Pak nám začala nějaké výhružky. 

 

Já: A to jste řešili jen s ní? Nebo i přes nějakou sociální pracovnici? 

 

Paní I.: No když tohle začalo, tak jsme těch pár mejlů zvládali sami, pak když začala 

vyhrožovat a prostě být dost nepříjemná, tak jsme ty mejly nakopírovali a odnesli na 

sociálku. Poradit se, co máme dělat a tak. Tehdá nám pani poradila, ať to zkusíme chvíli 

ignorovat, ať to přejdeme, že je to třeba omrzí, když nedostanou odpověď. No tak jsme 

teda neodpověděli, takže po měsíci nám přišel ještě výhružnější dopis, že 

neodpovídáme, že neudržujeme kontakt a že nejsme jediní pěstouni na světě, že o 

chlapečka se postarají a že se postarají o to, aby nám byl chlapeček odňat. No takže to 

už mi bouchly nervy. Napsala jsem ji od plic, teda i dost sprostě co si o ni myslím a 

poslala jsem ji do háje. Já jsem říkala, že se o chlapečka staráme, jak nejlíp umíme a že 

jestli má pochybnosti o tom, jak se o kluka staráme, ať si dojde na sociálně-právní 

ochranu dětí a informuje se o nás, že jsou tam vedený seznamy o naší domácnosti. A 

ona nelenila, mejl si vytiskla, běžela na sociálku v Chebu, jak se k ní nevhodně 

chováme a že chce kluka dostat sama do pěstounské péče. Tam ji sociální pracovnice 

vysvětlila, že takhle to teda nefunguje, že ona nemá právo po nás něco chtít, že je cizí 

účastník a nemá proč do toho vstupovat. Že v případě, kdy by to řešil otec, tak ano, ale 

představa, že si kluka vezmou do péče a budou dostávat pěstounské příspěvky, že tak to 

nefunguje. Pokud někdo o ní bude žádat, tak je to otec, ale až si upraví podmínky 

v domácnosti a že jakmile ho dostane ale otec, tak je to bez pěstounských dávek, 

protože je biologickým rodičem. Tak najednou obrátila o 180 stupňů a do týdne po 

návštěvě téhle sociální pracovnice nám napsala mejl, že všechno vztahuje zpátky, že o 

kluka nejeví zájem, že už ho nechce a že si ho máme nechat.  

 

Já: Tak to je dobrý. To je síla.  

 

Paní I.: To je poslední mejl, který nám od ní přišel. Tam šlo jenom o peníze, o ty 

pěstounský dávky. Protože co víme od sociálních pracovnic, tak i ona je sledována, co 

má ty dvě děti, že neprospívají, že zanedbávají školu a že se prostě ani nesnaží nějak 

vézt. Takže i ta výchova v její domácnosti je taková. 

 

Já: A jak na to reagovalo vaše okolí? Rodiče. 
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Paní I.: Z manželovy strany už je jen tchán a ten to prostě přijal jako hotovou věc, 

protože věděl, že můj zdravotní stav je takovej, že další dítě by mohlo odnést jak to dítě, 

tak já. Už nezasahovat radši do tohohle. Takže řekl, proč ne. A z naší strany tam to 

dopadlo hůř, moje máma řekla, že cizí dítě nechce, že to nepřijme a že ať k nim pak 

nejezdíme. Takže tam to trvalo dýl, než Míru přijala a i sleduju, že si je vědoma, že to 

dítě není její. My jsme z takové složité domácnosti sami, takže moje děti a tvoje děti, 

jsou naše děti. Takže u nás to tahle nefungovalo už od dětství, že se prostě dělaly 

rozdíly, čí to dítě bylo. Přijala ho po dlouhé době, ale myslím si, že ať se snaží být 

rovná, tak je to tam stejně cítit, je to znát.  

 

Já: A měla jste takový problém třeba vy, ze začátku? 

 

Paní I.: No ono člověk hrozně srovnává. Ať chce nebo nechce, pořád tam vidí, že to 

jeho dítě už v tomhle věku umělo tohle. Teď to dítě to přijímá, chce se učit, kdežto tohle 

se brání všemu. Jediný co umí, je řvát. A je to do dneška, je to furt. Jeden říká, mamko, 

já ti pomůžu, vyndá prádlo z pračky a druhého to ani nenapadne. On radši uteče. Jo 

prostě se ani nesnaží přiložit ruku k dílu.  

 

Já: Já myslím, že se to tam takhle objevuje, že je to normální. Že když jsem byla 

na té praxi, kde jsem byla asi týden, měla jsem šanci být s pěstouny, kteří se dělili o 

své poznatky. Tak mě právě překvapilo, kolik společných znaků měli. Jak jsou ty 

děti z děcáků poznamenaný a opožděný. Některé například nikdy neviděli schody, 

jedni se hrozně přejídali, jiní nejedli vůbec. 

 

Paní I.: Tak Míra snědl neskutečné množství, ale musel to mít namixované. Zeleninu 

nebo obyčejné nudličky, tak on to polykal celý, ani jednou nekousl. Pak se mu to 

zevřelo v krku a šlo to všechno ven. No byl to hroznej boj. Chtěl si to vyřvat, že to 

nebude jíst, že to nebude polykat. Moje máma když to viděla, tak říkala, tak jste si ho 

neměli brát, vy ho tady chcete týrat. Tak mu to namixuj. Tak jsem ji říkala, mamko 

když mu to budu mixovat, kdy se naučí jíst. On se to musí naučit. Já ho musím přinutit. 

Hrozný. My jsme si ho brali, on byl na plínách, to je pochopitelný v tomhle věku, a on 

byl imrvere posranej. Třeba 7x denně byl posranej. Jak neměl svaly, stahování, neuměl 

ani chodit, tak ty svaly ani nepracovaly. My jsme vlastně prvních 14 dní strávili u 

dětskýho hřišce, tam jsou schody k řece. Jeden si hrál na klouzačce a druhýho jsme 

nutili pořád chodit ze schodů, do schodů. Pak všichni sledovali, co to s ním děláme. Já 

jsem říkala, že když neposílíme ty nohy… Vyloženě potřeboval posílit ty svaly 

pánevního dna, aby se z toho dostal. Je fakt, že když jsme byly ve 2 letech na kontrole, 

tak byl v plínách akorát na noc. 

 

Já: Tak to bych řekla, že je pokrok. 

 

Paní I.: Za 6 měsíců jsme ho dostali z plín, jen na noc. Ale byl to, já bych řekla, 

oboustrannej boj. 

 

Já: Já si myslím, když vás tak poslouchám.  

 

Paní I.: No jsem ráda, že byl manžel doma, sice byl po operaci, takže nic nemohl, ale 

alespoň ta psychická podpora, že to viděl, že jsem tam na to nebyla sama. Tak jsme 

říkala, ještě že jen jeden. Pak už jsme stáhli i tu druhou žádost.  
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Já: Ještě jste měli? 

 

Paní I.: No ještě jsme měli o tu dvojici, takže jsme čekali na to druhé. Ale pak jsme si 

říkali, že to ne. Už jsem se začala těšit i z mateřské do práce, říkala jsem, že už chci 

klid. Já už chci odpočívat v práci. 

 

Já: Takže jste s ním byla normálně do 3 let na mateřské? 

 

Paní I.: No do 3 let, pak jsem přišla o práci, protože mi řekly, že se snižujou stavy. Tak 

mi nabídli, abych zůstala na mateřské, protože už jsem neměla volbu, takže mi to 

vlastně bylo jedno. No takže jsem s ním byla 3 roky doma. Už chodil na dopoledne do 

školky. To jsme taky žádali. Měly nám odejít vlastně obě děti. Protože Martínka tím, že 

jsem byla na mateřské, tak nám do školky nevzali. Pak jsme měla potvrzení, že od září 

nastupuju do práce, tak že nám děti musí vzít. Pak se stalo, co se stalo, že jsem přišla o 

práci, že si sice potvrzení dali, ale že mě nepřijali. Takže už tam jako přijatý byli, 

alespoň na to dopoledne.  A když jsme byli na té seznamovací schůzce ve školce, tak 

jsme říkal, že by jsme byli rádi, kdyby nám každého kluka dali do jiné třídy. Mirek totiž 

nemá tendenci se sám učit, sám se snažit. Nechá se vézt od toho staršího. Tak já si 

říkala, zaprvý Martin přijde o to své bezstarostné dětství, protože se musí starat o toho 

mladšího a Vašíček se nenaučí žít samostatně, tak že bych byla ráda, kdyby je rozdělili. 

No to slyšíme prvně, no to v žádným případě, aby jsme trhali sourozeneckou dvojici, 

s tím jsme se nikdy nesetkali. No jako neudělali nám to. Kluci chodili celou dobu furt 

do té jedné třídy a sami pak poznávali, že s ním nehnout. Že kdyby cokoli, tak že Mirek, 

když nebude chtít, že s ním nehnout. Pak nám chodily takový ty, že Mirek je 

nezvladatelné dítě, že je to důvod pro vyloučení ze školky, abych si ho srovnala. Já 

říkám, jak já si ho mám srovnat, já tu s vámi 8 hodin denně nejsem. Vy na to máte 

vzdělání, aby jste věděla, co s takovým dítětem problematickým, my jsme vás na to 

upozorňovali, všichni jste to ignorovali, tak co po mě teď chcete.  Pak to stáhli, protože 

viděli, že neustoupíme a že nemají tolik důvodů, protože chodíme každýho půl roku na 

kontrolu a že kluk prospívá tak, jak má. On měl při přijetí pravděpodobnost sníženého 

intelektu, což se zatím nepotvrzuje, když zatím není ještě konec. Zatím je na té hranici 

toho vývoje, takže uvidíme, co ve škole. 

 

Já: Já myslím, že má dobrou péči. 

 

Paní I.: My jsme v okolí vedeni jako tyrani.  

 

Já: Tak ono to asi musí kolikrát mít takový ten řád.  

 

Paní I.: Ono to musí mít hranice. On teda musí mít pevný hranice, protože první co 

hledá, když zjistí nějakýho cizího člověka, kterého ještě nezná, tak hledá tu škvíru a já 

říkám, nepovoluj, vymstí se ti to. Tohle přesně udělala moje máma, takže už ji neberou 

klucí. Jako Martin ví, kde je strop, ví, kolik si toho může dovolit, Mirek ne, ten jde přes 

mrtvoly. Ten jak vidí někde škvíru, tak jde a už se vůbec neohlíží jestli někomu 

ubližuje, prostě pro něj je to snazší cesta životem a on to vidí tak. My ho nutíme, aby 

pracoval, aby si uklízel. 
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Já: Ale to by taky mohlo být tím věkem ne? Si říkám, že až bude starší, taky by to 

mohlo být jiné. 

 

Paní I.: Každý den dělá to samý. Každý den, pořád dokolečka. Když se svleče, věci dá 

na židličku, slipy a ponožky špinavý dává do koše na prádlo. Každý den, tu dobu co je 

s náma, každý den. Každý den tam musím jít, Mirku, co ta ponožka. Mirku, proč máš ty 

hadry na zemi.  

 

Já: Už to asi musíte brát, že to tak je, jinak by jste se z toho asi taky zbláznila ne? 

 

Paní I.: Já zařvu a akorát se bojím, že to bude za chvilku zbytečné, že si zvyknou na ten 

standart, že se zařve a pak už to nebude brát. Jako že do dneška ho to opravdu nepustilo. 

Ale jako chvilku jsem přemýšlela, jako kdyby to bylo moje dítě, jestli bych ho měla míň 

ráda, jestli je to opravdu tím, že je to pěstoun, nebo že je to opravdu tak rozdílné. Já se 

obávám, že i kdyby se mi takové dítě narodilo, že ten cit by k němu byl asi stejný.  

 

Rozhovor s manželem. 

 

Já: A jestli se teda můžu zeptat. Jak mám vlastně to téma změny v rodinách. Máte 

pocit, že by to něco teda výrazně změnilo. Třeba něco s manželem, nebo něco 

v domácnosti nebo v rodině a rodinných vztazích. 

 

Paní I.: V rodině asi ne, spíš to okolí. Jedny nás zavrhli, jedni nás obdivují, nebo jak 

bych to řekla. Jeden čas má drahá sestra rozkřikovala, že jsme si brali dítě kvůli 

penězům, protože ona má volný styl výchovy, takže se to odráží na jejích dětech a 

takový to tyranizování, jak já říkám, že chceme, aby měl pevný řád, aby věděl, jaký má 

povinnosti, tak to je tyranizování. Takže ta to rozkřikovala dost vehementně v okolí. 

Proč jsme ho teda nechtěli adoptovat, proč ho máme jen v pěstounské péči? 

 

Já: A šlo to? Uvažovali jste o adopci nebo jste šli rovnou na pěstounskou? 

 

Paní I.: My jsme šli rovnou na pěstounskou, protože jsme právě věděli, že jedno 

biologické dítě už máme a že nemáme za potřebí bránit, nebo brát dítě někomu, kdo 

nemá. Spíš že pomůžeme dítěti, které v adopci být nemůže. 

 

Já: A měli jste věkovej strop? 

 

Paní I.: My jsme věkový strop neměli, i když nám poradila paní Papáčková s ostatníma, 

aby to dítě přijímaný bylo mladší než dítě, které v rodině už je. Takže tím, že našemu 

byly dva roky, tak se to tak nějak odvíjelo. My jsme chtěli, co nejmenší věkový rozdíl 

mezi dětskama, aby si rozuměly, no ale ono je to stejně… Menší rozdíl už by tam asi 

nešel, ale ten mentální rozdíl je obrovskej. To nezvládá kluk.  Jak mají přátele, tak 

Martin si hledá ty starší, ty rozumný, nebo si pak hledá úplně miminka, protože už je tak 

zvyklej, že se stará o miminko.  

 

Já: A ten teď půjde do první třídy? 

 

Paní I.: Martin teď byl v první. Ten je o rok napřed.  
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Já: Tak to je asi pozitivní, že byl teďka Míra v té školce sám ne? 

 

Paní I.: No udělal trochu pokrok, trošičku je to znát, že je tam sám. No nicméně 

uvidíme, co v tom září nastane.  

 

Já: To jsem zvědavá.  

 

Paní I.: To my taky. 

 

Já: To jste si asi prošli krušnými chvilkami. 

 

Paní I.: No, ale když pak jezdíme na ta pěstounská setkání, tak když pak vidím, jak si 

berou ty 10tiletý, 12tiletý, tak si říkám, že je to snad ještě horší. Nebo když mají dětí 

více. Já tady po tom, co jsem si zažila tak už ne. Jak jsem si vysnila ten snový zámek, 

jaký to bude úžasný. Měla jsem představy, jak to bude fungovat. 

 

Já: Takže vás ani neodradily ty kurzy přípravy? 

 

Paní I.: Tam si to člověk ani neuvědomoval. Ještě pořád věřil, ještě si snil, že to tak 

nebude. On sice nezná, jak to chodí doma, ale on se ten rytmus naučí. 

 

Já: To bych asi taky očekávala.  

 

Paní I.: A vždyť on bude vděčnej, že bude doma. Ne. Ne. Ne, protože v děcáku po něm 

nikdy nikdo nic nechtěl. Dostal 3x denně jídlo a čistý prádlo a uklízečka to tam uklidila. 

Tam se žilo líp. A doma musí pracovat.  

 

Já: Tak to je blbý, když je to takhle obráceně. 

 

Paní I.: A když si člověk uvědomí, že jsme si ho brali, když mu bylo 18 měsíců, bylo to 

miminko. Je to tam. Prostě od toho dětství tam ty rozdíly jsou. Už to je zafixovaný. 

 

Já: To právě překvapuje i mě. 

 

Paní I.: A sbírá úplně všechno. Teď to vypadá tak, že ze školky přitáhne všechno, co 

vydundá. Nebude dávat nic ze svýho. Jemu se všechno hodí. Máme nechutnej bordel, 

takže kolikrát když nejsou doma, tak to vyhodím. A co se naučil, nedávat ze svého. 

Takže Martinovi se ztrácí hračky a Mirek je postupně rozdává ve školce, protože on za 

to dostane něco pro sebe. Ale ze svýho nedá nikdy nic, nebo něco dá a okamžitě si to 

vezme zpátky.  

 

Já: Tak na tom se určitě podepsal ten dětský domov, jak si tam každý hájil to své. 

A on byl v dětské domově pro menší děti? 

 

Paní I.: On byl pořád v kojeneckém ústavu pro děti do 1 roku, když byl straší. Protože 

pan ředitel očekával, že brzy půjde do adopce. Ale jeho rodiče si pořád hlídali ten půl 

rok, a chodili se na něj koukat, aby nebyli zbaveni role zákonného zástupce. Ale pak se 

nějak přitvrdilo s tím, že tedy nepůjde o adopci, ale aby podepsali papíry o pěstounské 

péči a to se řediteli teda podařilo. A to už nechtěl kluka přemisťovat do dětského 
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domova, protože by si musel zvykat na jiné prostředí a na jiné lidi. Proto se ten vývoj 

zastavil na nějakých 11 měsících, protože už neměl další vzor. 

 

Já: A jak dlouho jste čekali na přidělení? 

 

Paní I.: Téměř vůbec. My jsme dokončili kurz, dostali jsme vyjádření, že jsme byli 

zařazeni mezi pěstouny a za 3 týdny nám volali, že pro nás mají kluka. Bylo to strašně 

rychlý. Rok jsme procházeli školením a hned poté, vlastně ani ne rok. Aniž by to člověk 

čekal.  

 

Já: A bavíte se s ním o tom? Že jste si ho vzali? 

 

Paní I.: On to ví. Od samého začátku. Rád si prohlíží ty jediný fotky, který jsme nafotili 

v tom kojeňáku, když jsme tam byli. Hlubší historii vlastně nemá. Chce to pořád vidět. 

Ví i ty soudní pře, všechno jsme mu říkali. 

 

Já: A Martínek, měl někdy nějaké žárlivé období? 

 

Paní I.: Nene, myslím, že si byl stále vědom té své pozice, neměl potřebu. Spíš mě mrzí, 

že se pořád musíme vztekat s Mirkem, že jsou tam pořád nějaké problémy, Martin vidí, 

že jsme na něj rozzlobení, že Mirek nebere v úvahu ty pravidla domácnosti, tak si bere 

takovou tu pozici, že on ho musí peskovat taky. Tak mu říkám, že to mu nepřísluší. 

Hraje si na takovýho třetího rodiče. Bude asi takovej ten pedant, kterej na něj bude 

dohlížet. 

 

Já: A vy teďka máte zaměstnání? Já jen, že teď on nového roku je PP braná od 

jednoho dítěte jako zaměstnání, tak jak to máte? 

 

Paní I.: Já jsem zaměstnaná normálně, dělám v domově pro seniory, ale teď jsem teda 

na nemoci, tak se flákám doma.  

 

Já: Tak to je taky důležité. A co se týče pěstounských setkání? Účastníte se? 

 

Paní I.: No ne úplně pravidelně, ale jezdíme. Je to dobré, slyšet i od ostatních rodin, co 

se děje. Kolikrát si řeknete, že vlastně ani žádný problém nemáte. A ještě se scházíme 

s několika manželskými páry, které mají také dítě v pěstounské péči. Tak je to fajn, tak 

nějak si vypomáháme. 

 

Já: Tak to je super. No z mé strany to bude asi všechno. Moc Vám děkuji.  

 
 

 

 



 
 

 

Anotace 

 

 
 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou změn v rodinách po přijetí 

dítěte do pěstounské péče. Práce se také věnuje pěstounské péči obecně a 

popisuje, co všechno pěstounské péči předchází a co obnáší. Bakalářská práce je 

tvořena ze dvou částí. První část je teoretická, kde autorka popisuje danou 

problematiku, která se týká především pěstounské péče a jejího zprostředkování. 

Druhá část je empirická. Záměr této části je zmapování a popis čtyř rodin, které 

si vzali do péče dítě z dětského domova nebo kojeneckého ústavu. V empirické 

části autorka popisuje záměr výzkumu, výzkumný vzorek a dosažené výsledky. 

Tato část je tvořena také čtyřmi kazuistikami.  

 
Klíčová slova: náhradní rodinná péče, pěstounská péče, rodina, proces 

zprostředkování pěstounské péče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

This thesis concerns family changes after accepting a child in foster care. 

The study also characterizes foster care generally and describes what steps before 

and after foster care is taken and what is bringing for foster-home itself. The 

thesis consists of two parts. In the first – theoretical part, the author describes the 

topic of foster care itself, namely the care and its intermediation and the 

placement of children in the foster-homes. The second part is the empiric one, 

describing survey on families sample and its outcomes. The goal of this part 

particularly is to describe four families which have taken into care a child from 

children´s or baby´s home. This chapter is provided by casuistry of the chosen 

families.  

Key words: foster care, intermediation of foster care, family, foster-home.  
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