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Úvod 

  

 Ve své absolventské práci se zaměřím na problematiku výkonu pěstounské 

péče. Toto téma jsem si vybrala, protože si myslím, že je důležité věnovat těmto 

problémům velkou pozornost. Děti jsou přece jen naše budoucnost a potřebují žít 

v rodině, která je plně funkční. 

 Pěstounská péče mě zaujala nejvíce, protože s ní mám vlastní zkušenosti. 

Před sedmi lety si rodiče mé kamarádky vzali do pěstounské péče 2 bratry a nedopadlo 

to zrovna nejlépe. S touto rodinou mám velice blízké vztahy, a proto bych se chtěla 

v této práci zabývat právě problematikou výkonu pěstounské péče.  

 Nejdříve bych chtěla přiblížit všechny formy náhradní rodinné péče, a poté 

se zaměřit na přesnou formulaci pěstounské péče, její formy a dávky poskytované 

pěstounům. Také přiblížím problematiku profesionální pěstounské péče. Nejvíce  

se budu zabývat právě problémy, které vznikají v těchto rodinách. V poslední kapitole 

se zmíním o asociaci náhradních rodin České republiky. 

 Odborné informace jsem získala z odborné literatury, internetu,  

a také z odborné praxe, kterou jsem vykonávala na Městském úřadě v Mnichově 

Hradišti na odboru sociálních věcí a zdravotnictví a v Dětském domově (pro děti do 0-3 

let) v Mladé Boleslavi. 

Další poznatky budu čerpat ze zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č.94/1963 Sb., o rodině,  

ve znění pozdějších předpisů a dalších odborných publikací. 
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1 Cíle absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

Zjistit s jakými problémy se pěstouni potýkají při výkonu pěstounské péče a jak tyto 

problémy potencionálně ovlivňují chod pěstounské péče. 

 

1.2 Dílčí cíle 

Popsat druhy náhradní rodinné péče. 

Popsat právní úpravu pěstounské péče. 

Popsat proces zprostředkování pěstounské péče a její formy. 

Přiblížit profesionální pěstounskou péči. 

Popsat nejčastější výchovné problémy dětí a mládeže, s kterými se mohou pěstouni 

setkat. 

Identifikovat hlavní problémy, s kterými se pěstouni potýkají. 

 

1.3 Hypotézy: 

H1: Předpokládám, že pěstouni nebudou ochotni mluvit o svých problémech. 

H2: Předpokládám, že budou chtít zatajit nepříjemné skutečnosti. 

H3: Předpokládám, že pomoc odborníka pomůže pěstounům při řešení jejich 

problémů. 

H4: Větší problémy s výchovou dětí v pěstounské péči budou mít pěstouni  

než prarodiče, kterým je dítě svěřeno do pěstounské péče. 

H5: Děti, s kterými bylo v jejich biologické rodině zacházeno špatně (př.: bití, psychické 

týrání, nadávky atd.) budou více problémové, než děti, s kterými tak zacházeno nebylo. 
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2 Teoretická část 

 

Za každé dítě by měl zodpovídat rodič či jeho zákonný zástupce. Zájem dětí může 

hájit někdo jiný, jen pokud rodič selže v roli zákonného zástupce nebo v roli 

vychovatele. Velice důležitým a nelehkým úkolem je právě proto role těch,  

kteří zastupují děti, jež nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. 

 Na výběru nejvhodnější rodiny pro konkrétní dítě závisí další život ohroženého dítěte. 

Náhradní rodinná péče by měla mít přednost před ústavní výchovou. 

[www.adopce.com, 1] 

 

2.1 Náhradní rodinná péče  

- je určitý způsob pomoci dítěti, které se z nejrůznějších důvodů ocitlo bez vlastního 

domova, zázemí a jistoty, 

- je staletími ověřeným, citlivým a osvědčeným způsobem pomoci nalezení nové 

(náhradní) rodiny, která dítěti zajistí uspokojení jeho základních zdravotních, sociálních  

a psychických potřeb, 

Dnes už jen ojediněle řeší systém náhradní rodinné péče případy skutečně 

osiřelých dětí, kterým oba nebo jeden z rodičů zemřel. Skoro vždy se setkává  

s  životními osudy takzvaně sociálně osiřelých dětí, které mají matku a otce nebo 

alespoň jednoho z nich, ale ti se o ně nemohou, nechtějí nebo neumějí starat. V těchto 

situacích jsou děti přednostně svěřovány do péče širší rodiny nebo do péče osob, které 

dítě zná. Teprve jako druhou volbou při řešení situace dítěte je hledání osob z okruhu 

prověřených zájemců o náhradní rodinnou péči vedených v evidenci krajského úřadu. 

Všechny děti mají potřeby, požadavky a práva - na lásku, bezpečí, výchovu  

a vzdělání, zdraví a sociální péči a zejména na naději, na které závisí jejich vývoj. Tato 

naděje má v jejich případě jméno NOVÁ RODINA nebo také NÁHRADNÍ RODINA. 

Tato rodina by měla porozumět i specifickým potřebám a projevům těchto dětí. 

Většina těchto dětí má za sebou komplikovanou minulost, jejich matky je už ve fázi 

těhotenství odmítaly přijmout, některé pobývaly v rodině, která dlouhodobě neplnila 

své funkce, některé prošly ústavním prostředím se všemi důsledky, které s sebou 
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ústavní výchova nese, a z těchto závažných důvodů by nová rodina měla být na vše 

velmi dobře připravena. [www. adopce.com, 1] 

  

 Ve své absolventské práci se budu dále zabývat zejména pěstounskou péčí, 

proto je pochopitelné, že jejímu popisu budu věnovat nejvíce prostoru.  Nyní, pro lepší 

orientaci v náhradní rodinné péči, popíši i další formy náhradní rodinné péče.  

 

2.2  Formy náhradní rodinné péče 

2.2.1 Svěření do péče jiné osoby než rodiče 

Soud může dítě svěřit dítě do péče jiné fyzické osoby než rodiče, je-li to v zájmu 

dítěte, pokud s tím tato osoba souhlasí. Podmínka je, aby tato osoba zajišťovala 

zdárnou výchovu dítěte. Soud dává při výběru této osoby přednost příbuznému dítěte, 

ale může to být i osoba, která je dítěti blízká, ke které má vytvořený nějaký citový 

vztah. Soud těmto osobám vždy vymezí práva a povinnosti vůči dítěti. [zákon č. 

94/1963 Sb., o rodině] 

 

2.2.2  Poručnictví 

Soud může dítěti ustanovit poručníka, a to v těchto případech:  

a) rodiče dítěte zemřeli, 

b) byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, 

c) byl pozastaven výkon jejich rodičovské odpovědnosti, 

d) nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (proto nejsou nositeli 

rodičovské odpovědnosti), [Matějček-Kolouchová, 2002] 

Soud může ustanovit poručníkem toho, koho doporučili rodiče, ovšem je-li to v zájmu 

dítěte. Jestliže není nikdo takto doporučen, ustanoví soud poručníkem někoho 

z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině nebo jinou fyzickou osobu.  

Také manželé se mohou stát poručníky nezletilého dítěte. Nenajde-li se vhodná fyzická 

osoba, která by mohla být ustanovena poručníkem, ustanoví soud jako poručníka 

orgán sociálně-právní ochrany dětí. 
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Orgán sociálně-právní ochrany dětí činí neodkladné úkony v zájmu dítěte, dokud není 

ustanoven poručník nebo dokud se poručník neujme své funkce. [zákon č. 94/1963 Sb., 

o rodině] 

Poručník i dítě mají právo na totéž hmotné zabezpečení, jako tomu je  

u pěstounské péče. Poručník se stává zákonným zástupcem dítěte. Zákon stanoví 

rozsah práv a povinností poručníka, a proto většinou nevzniká mezi poručníkem  

a dítětem vztah, jaký je mezi rodiči a dětmi. Poručník nemá k dítěti vyživovací 

povinnost. 

Práva a povinnosti poručníka: 

a) výchova dítěte 

b) zastupování dítěte 

c) správa majetku dítěte [Matějček-Kolouchová, 2002] 

Funkce poručníka je pod přísným dohledem soudu, a to jak správa majetku, tak 

i výchova dítěte. Všechna podstatná rozhodnutí poručníka vyžadují schváleni soudu. 

Proto je také poručník povinen, zpravidla v ročních intervalech, podávat zprávy  

o osobě poručence a dokladovat účty ze správy jeho jmění. Soud může poručníka této 

povinnosti zprostit.  

Soud může poručníkovi přiznat ze jmění poručence přiměřenou roční částku 

nebo odměnu při skončení správy, ale to jen v tom případě, že byla správa majetku 

spojena se značnou námahou. Do dvou měsíců po ukončení poručenství je poručník 

povinen předložit soudu závěrečný účet z řízení jmění poručence. Této povinnosti 

může být poručník zproštěn soudem.  

Zrušení poručenství: 

Soud může poručníka zbavit poručenství na jeho návrh.  

Jestliže poručník porušuje své povinnosti nebo se stane pro výkon poručníka 

nezpůsobilý, soud poručníka odvolá. [zákon č. 94/1963 Sb., o rodině] 

 

2.2.3  Opatrovnictví 

O ustanovení opatrovníka rozhoduje vždy soud usnesením. Soud také vymezí 

rozsah práv a povinností opatrovníka vůči dítěti. Vždy bere ohled na důvody, pro které 

byl opatrovník ustanoven. Opatrovník může být dítěti určen např.: při řízení o osvojení; 
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při úpravě poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu manželství rodičů; při ohrožení 

majetkových zájmů dítěte; při omezení rodičovské zodpovědnosti; při nařízení Ústavní 

výchovy; při úpravě výživného nebo při schválení právního výkonu za nezletilé dítě. 

Soudním rozhodnutím vykonává opatrovník pouze některá rodičovská práva.  

Není zákonným zástupcem. Opatrovník nahrazuje rodiče jen v omezeném rozsahu.  

Soud při řízení, při kterém nemůže dítě zastoupit rodič, ustanoví dítěti jako 

opatrovníka zpravidla orgán sociálně právní ochrany dětí. [Matějček a kol., 1999] 

 

2.2.4  Osvojení 

Osvojení je právně zakotveno v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině. 

Hlavní poslání osvojitelů je nahradit dítěti chybějící rodinné prostředí. U osvojení 

vzniká takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jako mezi rodiči a dítětem. 

Samozřejmě mezi osvojencem a příbuznými osvojitele vzniká také příbuzenský poměr. 

Při výchově dítěte mají osvojitelé rodičovskou zodpovědnost. O osvojení může 

rozhodnout pouze soud, a to na návrh osvojitele.  

Pro osvojení dítěte do ciziny je osvojitel povinen připojit pravomocné 

rozhodnutí o souhlasu s osvojením. Toto rozhodnutí vydává Úřad pro mezinárodně-

právní ochranu dětí.  

Osvojit dítě může pouze fyzická osoba, která zaručí, že bude osvojení  

k prospěchu dítěte i společnosti. Tato osoba musí mít způsobilost k právním úkonům. 

Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl. Osvojit lze jen 

nezletilého. 

Pokud je osvojitel manželem, potřebuje k osvojení souhlas druhého manžela, 

tedy pokud není druhý manžel zbaven způsobilosti k právním úkonům. 

K osvojení je potřeba souhlas zákonného zástupce dítěte. Je-li osvojenec schopen 

posoudit dosah osvojení, je třeba také jeho souhlas. Souhlas zákonného zástupce je 

nutný, i když je zákonný zástupce nezletilý. 

Souhlas zákonného zástupce, pokud je to rodič, není třeba v případě, jestliže 

neprojevoval zájem o dítě, a to takovým způsobem, že ho po dobu nejméně šesti 

měsíců nenavštěvoval nebo neplnil dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti nebo 
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pokud neprojevoval zájem o dítě od narození po dobu nejméně dvou měsíců, ačkoli 

mu nebránila žádná závažná překážka. 

Souhlas zákonných zástupců, kteří jsou rodiči, není třeba, jestliže dali souhlas  

k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům. Tento souhlas musí být dán 

osobně rodičem před soudem nebo před příslušným orgánem sociálně-právní ochrany 

dětí. Rodič může tento souhlas dát nejdříve šest týdnů od narození dítěte a může  

ho zrušit, a to do doby, než je dítě umístěno do náhradní rodiny. 

Máme dva druhy osvojení: 

Zrušitelné: toto osvojení lze zrušit - používá se u osvojení dítěte mladšího jednoho roku 

(i u zrušitelného osvojení jsou osvojitelé zapsáni do rodného listu osvojence jako rodiče 

-dle novely Matričního zákona) 

Nezrušitelné: nezrušitelně lze osvojit dítě starší jednoho roku, dle §63-§77 zákona 

č. 94/1963 Sb., o rodině. 

Osvojením zanikají veškerá vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho 

biologickou rodinou a naopak vznikají příbuzenské vztahy mezi osvojencem a rodinou 

osvojitele. [zákon č. 94/1963 Sb., o rodině] 

 

2.3  Historie pěstounské péče 

Historie pěstounské péče není stěžejní kapitola pro mou práci, přesto ji zde 

uvádím. A to proto, že je zajímavé vidět, jak se pěstounská péče postupem času 

vyvíjela. 

 

Instituce kojných 

Za předchůdce placené pěstounské péče můžeme považovat instituci kojných. 

Kdykoliv se v některé evropské zemi společnost ekonomicky povznese natolik,  

že se vytvoří tzv. vyšší třída, ideál ženské krásy se nesnáší s těhotenstvím, porodem  

a kojením dětí. Těhotenství a porodu nelze uniknout, ani je nelze přeložit na někoho 

jiného, kojení je však možno koupit za peníze či za materiální výhody.  

S institucí placených kojných a pak i chův, opatrovnic a pěstounek se setkáváme  

ve starověku, v Řecku i v Římě. 
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Vývoj pak mnoho nepokročil, až do doby hromadného zřizování nalezinců 

v době osvícenství. Ale i pak placené kojné a chůvy existují nadále. Dostává se jim však 

úředního názvu „pěstouni“. Kromě soukromé iniciativy se tu ovšem angažuje už i stát 

se svými úředními orgány.  

 Plat pěstounky byl vzhledem k věku dítěte „sestupný“, a nikoliv, jak by bylo 

logické, vzestupný. [Matějček a kol., 1999] 

 

2.4  Pěstounská péče 

 Pěstounská péče je právně vymezena v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině,  

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

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Pěstounské péče se také týká zákon č. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.  

 Pěstounská péče je státem garantovaná a kontrolovaná forma náhradní 

rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou 

odměnu těm, kteří se ho ujali. 

 Dítě může být svěřeno do společné pěstounské péče manželů nebo  

do pěstounské péče fyzické osobě. Z právního hlediska je hlavním činitelem zájem 

dítěte. Pěstounská péče je podstatně volnější, než je tomu při osvojení. Má to určité 

výhody i nevýhody. Pěstoun musí poskytnout záruku řádné výchovy dítěte. Pěstoun má 

právo spravovat a zastupovat dítě jen v některých záležitostech. Pro výkon 

mimořádných záležitostí musí žádat o souhlas zákonného zástupce dítěte (př.: vyřízení 

cestovního dokladu). Pěstounskou péčí nevzniká příbuzenský vztah mezi pěstounem  

a dítětem, tedy ani mezi příbuznými pěstouna a dítěte. Pěstounská péče vzniká  

na základě rozhodnutí soudu a zaniká zletilostí dítěte. Dalším způsobem zániku může 

být zrušení pěstounské péče soudem. Soud může pěstounovi stanovit povinnost 

podávat pravidelné zprávy o průběhu pěstounské péče. Dítěti, které je v pěstounské 

péči, zůstává příjmení po vlastních rodičích, ale později je možno požádat o změnu 

příjmení. Styk původních rodičů s dítětem není vyloučen, avšak v některých případech 

je rozhodnutím soudu podstatně omezen. Pokud je dítě ve věku, kdy může posoudit 

její obsah, mělo by být zajištěno jeho vyjádření k pěstounské péči. [Matějček-

Kolouchová, 2002] 
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2.5  Formy pěstounské péče 

V praxi rozlišujeme dva typy pěstounské péče, a to:  

Individuální: tato pěstounská péče se uskutečňuje v rodinném prostředí, tzn. 

s pěstounkou, pěstounem a v některých případech i s jejich vlastními dětmi. 

Skupinová: což jsou velké pěstounské rodiny, někdy i s vlastními dětmi pěstounů  

a třeba s dalšími přijatými dětmi. Tento typ pěstounské péče se také vykonává  

ve speciálních zařízeních určených pro výkon pěstounské péče, což jsou např.: dětské 

SOS vesničky. Zde je pěstounskou péčí pověřena sama matka-pěstounka, která může 

mít k pomoci další osobu. Pěstounka žije s dětmi v samostatném domku. Vesničku 

představuje skupina 10-12 domků. Rodinu v této vesničce tedy představuje matka-

pěstounka a 6 a více dětí různého pohlaví a věku. Často to jsou sourozenci. [Matějček-

Kolouchová, 2002] 

 Tato forma pěstounské péče je právně vymezena v § 44, 45 a 47 zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění. 

 Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění  

a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, lze pěstounskou péči také rozdělit takto: 

klasickou formu (pěstouny jsou lidé, kteří k dítěti nemají žádný příbuzenský 

vztah) 

 příbuzenskou formu (tato forma je vykonávána prarodiči nebo jinými 

příbuznými, pěstouny jsou prarodiče, strýc, teta, sourozenci)  

S příbuzenskou formou pěstounské péče jsem se setkala mnohokrát. Je velice 

rozšířená.  

Na oddělení sociálně právní ochrany dětí v Mnichově Hradišti tvoří příbuzenská 

pěstounská péče většinu případů pěstounské péče. Já osobně si myslím, že je pro dítě 

určitě důležité zůstat v rodinném prostředí, ne však za každou cenu. Soužití dvou velice 

odlišných generací je velmi těžké pro každého, natož pro dítě, které mnohdy prošlo 

velmi těžkými životními situacemi. Prarodiče často nechtějí vyhledávat odbornou 

pomoc, která by byla ku prospěchu dítěti i jim.  
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2.6  Právní úprava pěstounské péče 

Dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině je pěstounská péče upravena takto:  

§ 45a  

(1) Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě, jestliže zájem dítěte 

vyžaduje svěření do takové péče a osoba pěstouna poskytuje záruku řádné 

výchovy dítěte. 

 

(2) Dítě může být svěřeno též do společné pěstounské péče manželů. 

 

(3) Pěstounská péče může být zrušena rozhodnutím soudu. Soud může zrušit 

pěstounskou péči jen z důležitých důvodů; učiní tak vždy, jestliže o to požádá 

pěstoun. 

§ 45b 

 

(1) Před rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče je soud povinen 

vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí o tom, zda ten,  

(2) kdo se má stát pěstounem, je osobou vhodnou pro výkon pěstounské péče. 

 

(3) Je-li dítě v ústavní výchově nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc z rozhodnutí soudu, může být před rozhodnutím o svěření dítěte  

do pěstounské péče dočasně svěřeno rozhodnutím orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje 

stanovené podmínky; obdobně může být do péče budoucích pěstounů 

svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově, se souhlasem rodičů. Nebude-li 

do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí u soudu zahájeno řízení 

 o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí o dočasném svěření dítěte 

pozbude právní účinky. 

§ 45c 

(1) Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat. Bylo-li dítě svěřeno do pěstounské 

péče jen jednomu z manželů, platí ustanovení § 33 obdobně. 
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(2) Pěstoun při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti 

rodičů. Nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě  

 

(3) a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech. Má-li pěstoun za to,  

že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, 

může se domáhat rozhodnutí soudu. 

 

(4) Dítě je povinno pomáhat podle svých schopností v domácnosti pěstouna; 

pokud má vlastní příjem a žije ve společné domácnosti s pěstounem, je 

povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny. 

§ 45d 

(1) Nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž náleží příspěvek  

na úhradu potřeb podle zvláštního právního předpisu, 7a) přechází na stát. 

Je-li výživné vyšší než příspěvek uvedený ve větě první, náleží dítěti rozdíl 

mezi výživným a příspěvkem; tento rozdíl se vyplácí pěstounovi. 

 

(2) Soud uloží rodičům, popřípadě jiným fyzickým osobám povinným poskytovat 

výživné dítěti, aby toto výživné dítěti, aby toto výživné poukazovaly 

příslušnému orgánu, který vyplácí pěstounovi, popřípadě zletilému dítěti 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte. [94/1963 Sb., o rodině] 

 

2.7  Zprostředkování pěstounské péče 

 Zprostředkování pěstounské péče spočívá ve vyhledávání dětí vhodných  

do pěstounské péče a nalezení vhodných pěstounů pro tyto děti. Pěstounská péče  

se v České republice zprostředkovává jen na žádost fyzické osoby, která má zájem 

přijmout dítě do pěstounské péče. Žadatel musí mít trvalý pobyt na území ČR nebo 

musí být hlášen k pobytu na území ČR dle zvláštního právního předpisu po dobu 

nejméně 365 dnů. Žádost o zprostředkování podává žadatel u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností. Zprostředkování pěstounské péče v ČR zajišťují krajské úřady 

a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Zprostředkování pěstounské péče  

se neprovádí, jestliže podá návrh na svěření dítěte do pěstounské péče osoba dítěti 

příbuzná či osoba blízká rodině či dítěti. Pokud podá žádost o zprostředkování 

pěstounské péče osoba, která vykonává pěstounskou péči v zařízení pro výkon 

pěstounské péče, přikládá tento žadatel stanovisko zřizovatele tohoto zařízení. Ovšem 
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s výjimkou, kdy je zřizovatelem obec, v níž působí obec s rozšířenou působností,  

kde se žádost podává.  

 Evidenci pro zprostředkování pěstounské péči či osvojení vede krajský úřad. 

V této evidenci jsou vedeny děti vhodné pro pěstounskou péči či osvojení a žadatelé 

vhodní stát se pěstouny či osvojiteli. Pokud se krajskému úřadu nepovede 

zprostředkovat pěstounskou péči: 

  a) do 3 kalendářních měsíců od zařazení dítěte do evidence nebo 

 b) do 12 kalendářních měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení 

žadatele do evidence 

pak do 15 dnů od uplynutí těchto lhůt zašle kopii údajů z těchto evidencí Ministerstvu 

práce a sociálních věcí a to jej zařadí do evidence zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče ministerstvem. Ministerstvo vyhledává žadatele ve své evidenci. 

[Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí] 

 Po podání žádosti navštíví žadatele doma pracovnice orgánu sociálně právní 

ochrany dětí, která je pověřena vedením agendy náhradní rodinné péče. Účelem této 

návštěvy je sociální šetření a doplnění dokumentace, která je posléze společně 

s žádostí zaslána krajskému úřadu k posouzení. Po odborném posouzení vydá krajský 

úřad rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence uchazečů pro náhradní rodinnou péči.  

 Na odboru sociálně právní ochrany dětí v Mnichově hradišti musí žadatelé 

vyplnit tyto dokumenty: žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát  

se osvojiteli či pěstouny, dotazník pro žadatele o svěření dítěte do své péče část A  

a část B, dotazník pro žadatele o náhradní rodinnou péči a dále musí žadatel dodat 

vlastní lékařské vyšetření a musí podepsat „Souhlas s účastí na přípravě fyzických osob 

k přijetí dítěte do rodiny“, „ Souhlas se zjišťováním osobních údajů“a „Souhlas 

s odborným posuzováním“. Tyto dokumenty jsou uvedené v přílohách.  

 

2.8  Dávky pěstounské péče 

 Dávky pěstounské péče jsou upraveny zákonem č. 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle tohoto zákona jsou dávkami pěstounské péče: 

1. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 



18 
 

2. Odměna pěstouna 

3. Příspěvek při převzetí dítěte 

4. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

 Jak už jsem naznačila výše, dávky pěstounské péče jsou čtyři. Tyto dávky jsou 

určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a na další náklady 

spojené s touto péčí. Na tyto dávky je nárok na základě rozhodnutí soudu o svěření 

dítěte do pěstounské péče či rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí o svěření 

dítěte do pěstounské péče. Mimo dávek pro pěstouny náleží pěstounům i jiné dávky 

státní sociální podpory např.: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, které uvedu níže. 

 

1. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 Dle § 37 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře má nárok na tento 

příspěvek nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Výše tohoto příspěvku činí za 

kalendářní měsíc součin částky životního minima dítěte a koeficientu 1,40; ovšem jde-li 

o nezaopatřené dítě, použije se koeficient 2,30. 

Jedná-li se o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, částka 

životního minima se násobí takto: 

 stupeň závislosti I. (lehká závislost), koeficient 2,35, 

 stupeň závislosti II. (středně těžká závislost), koeficient 2,90, 

 stupeň závislosti III. (těžká závislost) nebo 

 stupeň závislosti IV. (úplná závislost), koeficientem 3,10. 

Tento příspěvek nenáleží dítěti po dobu, kdy je v plném zaopatření ústavu (zařízení) 

pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů. 

Tento příspěvek se vyplácí pěstounovi. 

 Dle § 37 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů, náleží příspěvek nezletilému dítěti svěřenému do pěstounské péče, ale dle § 

38 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 

náleží tento příspěvek i dítěti po dosažení zletilost, nejdéle však do 26. roku jeho věku, 

jde-li o nezaopatřené dítě, které trvale žije s osobou, která byla do dosažení zletilosti 
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jeho pěstounem a společně uhrazuje náklady na své potřeby. V tomto případě  

se příspěvek vyplácí přímo dítěti. 

 Když dítě pobírá důchod z důchodového pojištění, pobírá příspěvek pouze,  

když je jeho částka vyšší než důchod, a to rozdíl mezi částkou důchodu a příspěvku.  

 

2. Odměna pěstouna 

§ 40 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

Odměnu pěstouna můžeme brát jako společenské uznání pěstouna za to,  

že pečuje o cizí dítě. 

Na odměnu za výkon pěstounské péče má nárok pěstoun, kterému bylo 

svěřeno dítě do pěstounské péče, až do doby jeho zletilosti, a po té i po dobu,  

po kterou má dítě svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb 

dítěte. Nárok má i pěstoun, který nepobírá příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože 

dítě pobírá důchod ve stejné výši nebo vyšší než tento příspěvek.  

 Výše odměny pěstouna za každé svěřené dítě za kalendářní měsíc je násobek 

životního minima a koeficientu 1.00. 

 

Odměna pěstouna ve zvláštních případech 

§ 40 a) zákona č.  117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Na tuto odměnu má nárok pěstoun, který pečuje minimálně o 3 děti nebo  

o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III.  

a IV.. Výše odměny je za kalendářní měsíc součin částky životního minima a koeficientu 

5,50. Tato odměna se zvyšuje o součin částky životního minima a koeficientu 0,50,  

a to za péči o každé další dítě svěřené do pěstounské péče. Pokud jde o dítě, které je 

osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. nebo IV., zvyšuje  

se koeficient na 0,75. Odměna pěstouna se posuzuje jako plat.  

 Tato odměna náleží pěstounovi, pouze pokud nebyl po celý kalendářní měsíc 

výdělečně činný. Odměna pěstounovi náleží i pěstounovi po dobu dočasné pracovní 

neschopnosti nebo nařízené karantény pěstouna, nejdéle však po dobu jednoho 

kalendářního měsíce jejího trvání. 
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 . 

 

3. Příspěvek při převzetí dítěte 

§ 41 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má ten, kdo převzal dítě do pěstounské 

péče. Tento příspěvek se vyplácí jednorázově.  

Výše příspěvku při převzetí dítěte se liší věkem a to takto:  

Věk dítěte Příspěvek při převzetí dítěte v Kč 

Do 6 let 8 000,-Kč 

Od 6 let do 15 let 9 000,-Kč 

Od 15 let do 18 let 10 000,-Kč 

Tab. č.  1 – zdroj zákon č 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů 

Tento příspěvek by měl pěstounovi pomoci při nákupu potřebných věcí pro dítě 

přicházející do náhradní rodinné péče. 

 

4. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

§ 42 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

 Aby měl pěstoun právo na tuto dávku, musí mít v pěstounské péči nejméně 

čtyři děti nebo mít nárok na odměnu pěstouna. Vozidlo, na které je uplatňován nárok 

na tuto dávku nesmí být používáno k výdělečné činnosti. Příspěvek je určen  

k zakoupení osobního motorového vozidla nebo k zajištění jeho nezbytné celkové 

opravy. 

 Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla je 70% pořizovací ceny 

osobního vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy. Tato částka je nejvýše 100 000,- 

Kč. Před dnem podání žádosti nesmí tato částka za posledních deset kalendářních let 

přesáhnout 200 000,-Kč.  

 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut  

i v bezhotovostní formě, a to i před zakoupením motorového vozidla. Pěstoun je 

povinen prokázat použití příspěvku na zakoupení motorového vozidla. Pokud by tento 

příspěvek nepoužil na zakoupení motorového vozidla, je povinen ho vrátit. 
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 Pěstoun je povinen vrátit poměrnou část příspěvku (odpovídající době pěti let), 

kdy nesplňoval podmínky určené pro nárok na příspěvek, pokud do pěti let ode dne 

kdy mu byl příspěvek poskytnut (na osobní motorové vozidlo), toto vozidlo prodal, 

daroval či ho začal používat k výdělečné činnosti nebo pokud přestal vykonávat 

pěstounskou péči. To neplatí, pokud se tak stalo z vážných zdravotních důvodů.  

 

 Dle § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákona o státní sociální podpoře), náleží dávky pěstounské péče  

při společné pěstounské péči jen jednomu z manželů. 

Jestliže o dítě pečuje poručník osobně, náleží i poručníkovi dávky dle § 37 až 42 zákona 

o státní sociální podpoře. 

Je-li dítě ještě před rozhodnutím soudu o svěření do pěstounské péče, dočasně 

svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu do péče osoby, která má zájem stát  

se pěstounem, tak mu po dobu takovéto péče náleží dávky dle § 37 až 42 zákona  

o státní sociální podpoře. Tyto dávky náleží také osobě, která má v osobní péči dítě, 

k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení  

o ustanovení této osoby poručníkem dítěte. Jde-li o stejné dítě, dávka se poskytuje jen 

jednou.  

 

Pěstouni mohou čerpat další dávky státní sociální podpory a to: 

 

 Přídavek na dítě 

 Nárok na tuto dávku má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině 

nepřevyšuje součin životního minima rodiny a koeficientu 2,40.  

Výše příspěvku na dítě činní měsíčně: 

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně 

Do 6 let 500,- Kč 

Od 6 let do 15 let  610,- Kč 

Od 15 let do 26 let 700,- Kč 

Tab. č. 2 – zdroj zákon č 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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 Rodičovský příspěvek 

 Osoba (rodič), který pečuje po celý kalendářní měsíc o nezaopatřené dítě, má 

nárok na rodičovský příspěvek, a to po dobu nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. 

Nejdéle však do doby, kdy byla na příspěvku vyplacena na totéž dítě částka 220 000,- 

Kč, není-li stanoveno jinak. Rodič si může zvolit výši rodičovského příspěvku. [zákon č. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře] 

 

Následující kapitola není stěžejní pro mou práci, ale dle mého názoru je důležitá. 

Informovanost lidí o náhradní rodinné péči, si myslím, není moc velká. Proto zde 

uvádím toto téma, které je v současné době v České republice velmi diskutované.  

Ne jen však z tohoto důvodu, tématem mé práce je pěstounská péče, a té se tato 

kapitola také věnuje. Její změny, které se budou v budoucnu pravděpodobně 

uskutečňovat, jsou rozsáhlé, a proto je zde uvádím. 

 

2.9 Moderní pojetí pěstounské péče (profesionální pěstounská péče) 

Ve střední a východní Evropě se stále setkáváme s institucemi různého typu (od 

kojeneckých ústavů po převýchovná zařízení) a s profesionály, kteří věnují své úsilí i síly 

k tomu, aby byly děti v těchto institucích šťastné a zdravé. Toto je dle mého názoru  

a mnoha dalších však nemožné. Tito odborníci, jako jsou například pedagogové, 

zdravotní sestry, vychovatelé, psychologové a další, nemohou splnit úlohu skutečně 

zainteresovaných rodičů, příbuzných či náhradních rodičů. A to z mnoha důvodů, 

například: nežijí s nimi v jedné domácnosti 24 hodin denně; dítě si k nim nemůže 

vytvořit důvěrný, bezpečný vztah; nemohou dítě opravdu přijmout a poskytnout mu 

prostor pro jeho všeobecný rozvoj (emocionální, sociální, intelektuální). 

Tzv. „profesionální pěstounská rodina“ se postupně rozvinula v mnoha státech  

na celém světě.   

Zde se pomalým vývojem pěstounství odklonilo od tradičního pojetí,  

kdy je péče pěstounů založena hlavně na lásce a touze nabídnout vlastní domov  

a životní hodnoty a velmi často na touze získat první nebo další dítě. Toto dítě je 

v rodině až do dospělosti a často i jako dospělý člen rodiny už navždy. Tradiční pěstouni 
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pečují o dítě, jako o své vlastní, mnohdy s minimální odbornou přípravou. Pro ty děti, 

které mají vážnější problémy (postižené mentálně či fyzicky, mající výrazné psychické  

a výchovné problémy), jsou často z pěstounské péče vraceny zpět, protože náhradní 

rodiče nedokáží tyto problémy zvládat.  

Tento model je znám a používán i v České republice. V rozvinutějších zemích  

se zdá být přežitý, a to z těchto dvou hlavních důvodů: 

 Toto pěstounství má mnoho charakteristik osvojení až na několik rozdílů. 

 Takových pěstounů není mnoho, a tak je zde možnost žít v rodině velkému 

množství dětí znemožněna. 

Z těchto důvodů se vyvinul systém profesionální pěstounské péče, která je založena  

na principech, které se ukázaly funkční a nosné ze zkušeností s náhradní rodinnou péčí. 

V zahraničí používaný termín „profesionální pěstounská péče“ může vzbuzovat 

rozpaky, a to právě v označení „profesionální“. Z tohoto názvu není příliš jasné,  

jaký je rozdíl mezi tradiční a profesionální pěstounskou péčí. Může vzbuzovat dojem,  

že se pěstouni nestarají o děti kvůli nim, ale kvůli penězům, a to mechanicky a bez citu. 

Také se může zdát, že je nepřijmou jako vlastní a berou to jen jako práci. 

[www.natama.cz, 2] 

Tyto pocity jsou pochopitelné, z důvodů nízké informovanosti lidí. I já mám 

z této formy pěstounské péče rozpačité pocity. 

 

Principy a rámec moderně pojímané pěstounské péče 

3 pilíře moderní pěstounské péče: 

 

Oblast práv a potřeb dítěte v PP 

 Dítěti a jeho biologické rodině je poskytována péče s ohledem na respekt ke všem 

zvláštnostem a na základě rovného přístupu k rase, náboženskému přesvědčení, 

kulturnímu zázemí a zvyklostem, zdravotním a sociálním okolnostem apod. 

 Vyhodnocení situace a potřeb dítěte (a rodiny) předchází umístění dítěte. 

 Je vyhodnocován Individuální plán péče, je důsledně realizován a je pravidelně 

revidován, na základě revizí je v případě potřeby okamžitě měněn. 

 Pro každé dítě je pečlivě a citlivě vybrán vhodný pěstoun či rodina, která je schopna 

naplnit potřeby daného dítěte. 
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 (P)PP poskytuje bezpečné, zdravé a potřeby naplňující prostředí pro dítě či mladého 

člověka. 

 Každému dítěti či mladému člověku je zaručen kontakt s původní rodinou a dalšími 

blízkými a významnými lidmi dítěte (pokud není soudem určeno jinak či pokud  

to není v příkrém rozporu s přáním dítěte), tento kontakt a vztah je podporován  

a rozvíjen za pomoci (profesionálních) pěstounů. [www.natama.cz, 2] 

 

 

Oblast popisu práce, odborné kompetence a spolupráce s profesionálními pěstouny 

 Profesionální pěstouni (dále PP) jsou spíše pečovateli než „rodiči“. Pečují o dítě 

podle jeho potřeb a po potřebnou dobu. Naplňují individuální plán péče. 

 Zvláštní pozornost je třeba věnovat dlouhodobé péči do dospělosti dítěte,  

kde návrat do původní rodiny není možný, a vztahy s původní rodinou neexistují 

nebo jsou pro dítě ohrožující. Vytvoření stabilního citového prostředí při 

pravidelném sdílení informací a budování identity dítěte patří k úkolům 

(profesionálních) pěstounů. Pokud je to možné, měl by tento typ pěstounské péče 

přejít v osvojení. 

 Kompetence uchazečů o PP je pečlivě vyhodnocena a posouzena, každý pěstoun 

musí být oficiálně schválen. 

 Každý PP je odborně připraven a vyškolen, odborně podporován, má nárok  

na supervizi a informace, 24 hodinový odborný poradenský servis a individuální 

vzdělávací program. 

 Práce PP je pravidelně revidována a hodnocena, jeho zkušenosti jsou využity  

pro výcvik dalších PP, vytváření standardů a procedur vyhodnocování. 

 PP jsou za svoji práci odměňováni, zároveň pobírají příspěvek na zajištění 

materiálních a vzdělávacích potřeb dítěte. Výše odměny se odvíjí od získané 

kvalifikace, kompetence a typu poskytované pěstounské péče. [www.natama.cz, 2] 
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Oblast odpovědnosti státní správy, respektive příslušného odpovědného úřadu 

 Stát definuje standardy pěstounské péče a je odpovědný za to, že úřady a nestátní 

organizace tyto standardy naplňují v rámci své praxe. 

 Za realizaci (P)PP je odpovědný stát, respektive příslušné úřady. 

 Každý příslušný úřad má zavedenou efektivní politiku, která zabezpečuje kvalitní 

praxi pěstounské péče, včetně metod práce. 

 Každý příslušný úřad je odpovědný za řízení, supervize a rozvoj pěstounské péče. 

Výkon může předat odpovědné organizaci pro NRP. 

 Každý příslušný úřad je odpovědný za rozvoj kvalifikace a za výcvik svých pracovníků 

tak, aby mohli realizovat PP na nejvyšší kvalitativní úrovni.  

 Každý příslušný úřad je odpovědný za vytvoření všech nástrojů pro efektivní 

vyhledávání a kvalitní přípravu pěstounů a jejich podporu. [www.natama.cz, 2] 

 

Profesionální pěstounství pomáhá řešit spoustu problémů s umístěním dětí  

do náhradní rodinné péče, na tom se shodují pěstouni i odborníci. Avšak není to tak,  

že by se tím nahradila fungující biologická rodina. To se neděje ani v pěstounství 

současného typu. Je to zcela jasné, dítě přijaté do pěstounské péče bude vždy jiné než 

vlastní. Bude mít jinou minulost. Na rozdíl od jiných dětí si tyto děti vytrpěly jedno  

či více následujících traumat:  

 Emocionální či sexuální zneužívání. 

 Zanedbávání potřeb či týrání v raném či pozdějším věku. 

 Těžký rozvod rodičů či úmrtí v rodině, které vedlo k umístění dítěte do náhradní 

rodinné péče. 

 Dlouhodobý pobyt v instituci od narození či od útlého věku. 

 Roztržení sourozeneckých skupin, často jediných fungujících rodinných svazků 

v životě dítěte. 

 Několikeré prožití ztráty domova, přátel, jistoty, emocionální deprivace. 

 

Pěstounství pomáhá řešit některé tyto životní situace. Dítě v náhradní rodině bude 

mít vždy velkou citovou vazbu na původní rodinu. Dítě má právo na kontakt 

s biologickými rodiči. Dalším úkolem pro profesionální pěstounskou péči se stává 
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integrace minulosti a přítomnosti dítěte. Toto se ovšem netýká rodičů, kteří nějakým 

způsobem ohrožovali zdraví svého dítěte (týrání, zneužívání). [www.natama.cz,2]  

V nejbližší době se bude v Poslanecké sněmovně projednávat rozsáhlá novela 

zákona o sociálně právní ochraně dětí, kde bude zakotvena i profesionální pěstounská 

péče. V návaznosti na této novele by měly být zrušeny kojenecké ústavy a dětské 

domovy pro děti do 3 let. 

V těchto zařízeních jsou však i děti těžce mentálně a fyzicky postižené a je otázka,  

zda se pro tyto děti najdou profesionální pěstouni. 

 

Formy moderní pěstounské péče 

1-Krátkodobá pěstounská péče 

Tzv. krizová PP se poskytuje dětem, v jejichž rodině nastaly problémy (týrání, vážně 

nemocný rodič). Tyto situace vyžadují rychlé řešení. 

2-Dlouhodobá pěstounská péče 

Využívá se v případech, kdy je zřejmé, že není možný návrat dítěte do původní rodiny. 

Rodina není schopná změnit svůj životní styl takovým způsobem, aby dostatečně 

ochránila dítě před možným zanedbáváním. Nebo v situaci, kdy se zhorší zdravotní stav 

rodiče natolik, že se nedokáže o své dítě postarat.  

3-Pěstounská péče specializovaná na mladé lidi 

Pěstouni jsou specializovaní na práci s mladými lidmi v pubertě a dospívání, jsou 

odborně podporováni, aby zvládali situace, které jsou obtížné pro ně samotné  

i pro děti. Tato PP je náročná, protože právě v tomto věku mladí lidé hledají sami sebe  

a zkouší při tom často, kam až mohou zajít.  

4-Pěstounská péče specializována na děti s různými obtížemi 

Pěstounskou péči potřebují také děti s nejrůznějšími druhy postižení a jejich 

kombinacemi. Pěstouni jsou na tuto práci specializovaní. Tato PP mnohdy vyžaduje 

spolupráci se specialisty. 

5-Respitní (úlevová) pěstounská péče 

Tato péče nabízí proškolené profesionály, kteří jsou přiřazeni k určitým rodinám, 

kterým pomáhají, když si potřebují „oddychnout“. Tuto službu mohou využít 7dnů 

v roce. 
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6-Pěstounská péče specializována na práci se sourozeneckými skupinami 

Pro sourozence je důležité, aby zůstali po umístění do pěstounské péče pohromadě. 

Mnohdy je skupina sourozenců velká, a proto existují pěstouni, kteří se specializují  

na sourozenecké skupiny. 

7-Pěstounská péče specializovaná na práci s nezletilými matkami 

Od pěstounů v tomto typu pěstounské péče se očekává podpora pro nezletilé 

maminky. Pěstouni by měli podpořit v těžké životní situaci a učit nezletilé maminky. 

[www.natama.cz, 2] 

 

2.10 Nejčastější výchovné problémy dětí a mládeže 

Tato kapitola je zaměřena na problémy ve výchově dětí, poruchy chování u dětí  

a mládeže, sociálně patologické chování dětí a mládeže, a to zejména u dětí 

v pěstounské péči. 

Nejdříve se zmíním o rodině, ta má totiž na vývoj dítěte největší vliv. 

  

2.10.1  Význam rodiny 

Rodinu můžeme definovat jako instituci, kterou formuje civilizace, kultura  

i společnost. Tradiční označení, že je rodina základní jednotkou společnosti, má v každé 

společnosti jiný význam. Rodina je hlavním činitelem socializace čili tvorby společnosti 

z nedospělých jedinců, a to ve všech známých společnostech. Jednotlivé kultury  

se vyznačují rozdílným přístupem k výchově dětí. Běžně používané postupy při výchově 

dětí v jedné kultuře mohou být v jiné kultuře pojímány jako nehumánní. Proto je  

při hodnocení toho, jak rodina vychovává své dítě, potřeba přihlížet ke kulturním 

zvyklostem. [Matoušek-Palzarová, 2010] 

O problémové rodině hovoříme tehdy, když rodina neplní své funkce. Typem 

rodin z hlediska funkčnosti se zabýval profesor Dunovský, který definoval čtyři typy 

rodin [Dunovský, 1999]: 

Funkční rodina - Takovýchto rodin je většina. Jsou to rodiny, které zajišťují dobrý vývoj 

dítěte. 
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Problémová rodina – V takovéto rodině se vyskytují vážnější poruchy, ale rodina  

je schopna řešit je sama nebo s krátkodobou pomocí zvenčí. 

Dysfunkční rodina – V této rodině se vyskytují vážné poruchy, rodina je ohrožena jako 

celek, především je ohrožen vývoj dítěte. Rodina potřebuje k řešení pomoc zvenčí. 

Afunkční rodina – Tato rodina neplní svůj základní úkol, dítě je ohroženo. Rodině  

už nelze pomoci, a proto je nutné dítě odebrat do náhradní výchovy. 

Rodina je nejdůležitější právě v raném věku dítěte, jelikož na něj působí při jeho vývoji, 

a tím utváří jeho osobnost. 

 

2.10.2  Rodičovství v náhradní rodině 

Děti, které jsou poznamenány deprivačním traumatem z biologické rodiny,  

si toto trauma přenáší i do dalších prostředí, do kterých se případně dostanou. Mají 

mnoho negativních předpokladů o vlastní osobě či jiných lidech. V příznivějším 

prostředí nedojde k samovolné opravě těchto zkušeností. Pokud se dítě dostane  

do nového prostředí, mnohdy v něm začne svým chováním vyvolávat předešlé 

nepříznivé prostředí. A právě toto je častý důvod selhávání pěstounské péče.  

Pěstounské rodičovství má svá specifika, jako je dočasnost a míra odpovědnosti 

za případné problémy. Pěstouni přijímají péči o dítě ze svého rozhodnutí, chybějí jim 

společné geny s dítětem, ale ty, jak je dnes již zřejmé, nejsou, pro rozvoj dobrého 

rodičovství rozhodujícím faktorem. Děti se ocitají v pěstounské péči proto, že původní 

rodiče nezvládli své rodičovství, a tím si přináší do pěstounské rodiny svou zátěž.  

Proto je zřejmé, že pěstouni nemohou nést takovou míru odpovědnosti za případné 

problémy. Pěstouni potřebují podporu profesionálů při přijetí faktu, že i přes veškerou 

jejich snahu a dobrou vůli se v životě dítěte vyskytnou vážné problémy. Tyto problémy 

nemusí vždy souviset se selháním jejich pěstounského rodičovství. [Matoušek-

Palzarová, 2010] 

 

Rizikové faktory ohrožující pěstounskou rodinu jsou:  

 Zneužívání a zanedbávání dítěte v biologické rodině zvyšuje pravděpodobnost 

neúspěchu pěstounské péče. 
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 Pokud je dítě starší v době umísťování do rodiny, je pro něj mnohem těžší  

se sžít s pěstounskou rodinou. 

 Porucha schopnosti navázat  citové vazby k dospělým osobám. 

 Vážné výchovné problémy. 

 Vyšší počet dětí také zatěžuje pěstounskou rodinu. Například ve Velké Británii 

zákon omezuje maximální počet dětí v pěstounské rodině na tři, zatím  

co v České republice žádné takové omezení neplatí. 

Dalším úkolem profesionálů je pomoci pěstounům zvládnout kontakt s biologickou 

rodinou. Pěstouni se musejí vyrovnat s faktem, že jejich svěřené dítě má vlastní rodinu. 

Biologická rodina je v určitém smyslu důležitá ve zdravém vývoji dítěte. Umístěním 

dítěte do pěstounské rodiny vznikají komplikované vztahy. Všechny strany (pěstouni, 

rodiče, sociální pracovník) by měli mít stejný cíl a to návrat dítěte do biologické rodiny. 

To se ale nepodaří u všech dětí. Pravděpodobnost vrácení dítěte do vlastní rodiny klesá 

tím, čím je dítě déle ze své původní rodiny. [Matoušek-Palzarová, 2010] 

 

 

 

Terapeutické rodičovství 

V současnosti se začíná uplatňovat požadavek, aby právě náhradní rodiče 

traumatizovaných dětí byli odborně vycvičeni.  

Hlavním cílem terapeutického rodičovství je přestavba negativního myšlení 

dítěte na pozitivní. Mělo by poskytnout traumatizovanému dítěti nový začátek v nové 

rodině. Cíleně a plánovaně vede děti k novým vzorcům chování a komunikace,  

čili posiluje dovednosti, které těmto dětem chybí. Toto rodičovství vyplňuje mezery  

ve vývoji dítěte. Velmi důležité je přimknutí dítěte k pěstounovi. U traumatizovaných 

dětí bývá tato schopnost narušena. Tito pěstouni cíleně pracují na rozvoji této 

schopnosti. Vzhledem k velkým nárokům, které jsou kladeny na tyto pěstouny,  

je důležitý jejich výběr, příprava a následná podpora. [Matoušek-Pazlarová, 2010] 
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2.11 Poruchy chování 

Pouze odborník může stanovit, zda dítě trpí nějakou poruchou. Je to velmi složitý 

proces. Mnozí odborníci jsou toho názoru, že mezi chováním „normálního“ dítěte  

a chováním dítěte s poruchou neexistuje pevná hranice. Domnívají se, že chování 

dítěte s poruchou se liší od chování ostatních dětí v tom, že jeho projevy jsou 

závažnější, trvalejší a společensky více obtěžující. U většiny dětí může jít o problémy 

přechodné. U ostatních se může jednat o závažnější a dlouhodobé problémy. Poruch 

dětského věku je celá řada a obvykle se vyskytují v různých kombinacích. Abychom 

mohli mluvit o poruchách chování, musí tyto poruchy přetrvávat nejméně 6 měsíců.   

Existuje mnoho situací, ve kterých může dítě vykazovat některé z poruch chování např.: 

v období rozvodu rodičů, týrané a zneužívané dítě. [Train, 2001] 

Poruchy chování lze charakterizovat dle Vágnerové jako odchylku v oblasti 

socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající 

jeho věku, event. na úrovni svých rozumových schopností [Vágnerová, 2004, str. 779]. 

Poruchy chování bychom mohli označit dle Pokorné také jako nápadné chování 

nebo agresivní chování.  

Nápadné chování - Pokud si dítě v parku či na hřišti pozpěvuje, skáče, křičí nebo  

se nahlas směje, chová se adekvátně k sociálnímu prostředí, ale pokud se stejným 

způsobem chová například ve škole při vyučování, mluvíme o nápadném chování. 

Agresivní chování - Toto chování charakterizují následující symptomy: „dítě se rychle 

rozčílí, často dospělým odporuje, často druhé vědomě rozčílí, často se vzteká  

a je urážlivé, je často zlomyslné a neodpouští druhým, nechá se druhými lehce 

vydráždit“.(Pokorná, 2001) 

Mezi poruchy chování se také řadí hyperkinetická porucha chování ve zkratce 

AD/HD ( patří mezi nervovývojové poruchy). U většiny dětí přetrvává až do dospělosti  

a může být rizikový faktor pro vznik dalších psychiatrických poruch. Lze ho označit jako 

hyperaktivita, vnitřní neklid, impulzivita či porucha pozornosti. [Pokorná, 2001]  

U rozdělení poruch chování se můžeme setkat s různými klasifikacemi. Pro tuto 

práci jsem zvolila klasifikaci dle Vágnerové. Ta rozlišuje dva typy poruch chování 

[Vágnerová, 2004]: 
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1. Neagresivní poruchy chování 

2. Agresivní poruchy chování 

 

V následujících podkapitolách se pokusím stručně charakterizovat některé 

poruchy chování, které jsou nejdůležitější pro mou práci. 

 

2.11.1 Neagresivní poruchy chování 

Do této skupiny patří méně závažné poruchy chování, jako jsou lhaní, 

záškoláctví, útěky a toulání. 

 

 

Lhaní 

Lhaní lze charakterizovat, jako úmyslné, vědomé a nepravdivé konání jedince. 

Vágnerová vidí lhaní jako jakýsi útěk z nepříjemné situace, které dítě nedokáže řešit 

jinak. Dítě či jakýkoliv dospělý člověk se snaží lhaním získat nějakou výhodu nebo  

se chce vyhnout nepříjemné situaci. [Vágnerová, 2004] 

 

Záškoláctví 

Záškoláctví lze charakterizovat jako poruchu chování, kde žák se úmyslně  

bez omluvitelného důvodu a bez vědomí rodičů nezúčastňuje vyučování a zdržuje  

se mimo domov. Děti, které se nezúčastňují vyučování, mají mnohdy negativní postoj 

ke škole (vzdělání nevnímají jako svou prioritu, jsou oběťmi šikany ve škole apod.).  

Lze jej také charakterizovat jako komplex obranného jednání, s cílem vyhnout se určité 

nepříjemnosti. Při hodnocení záškoláctví je důležité zjistit jeho důvod. [Vágnerová, 

2004] 

 

Útěky  

Útěkem může dítě reagovat na situaci, kterou nezvládlo, ať už se jedná o situaci 

ve škole nebo doma (může to být útěk před trestem). Útěk je nutné vnímat jako signál 

zoufalství nebo varování.  
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Chronické útěky: jedná se o útěky, které se opakují a jsou připravované. Dítě těmito 

útěky řeší dlouhodobé problémy, nechce se vracet domů (např. týrané dítě) nebo jsou 

to útěky z výchovného zařízení. [Vágnerová, 2004] 

 

Toulání 

Toulání můžeme charakterizovat jako dlouhotrvající opouštění domova, 

většinou navazuje na útěky. Toulání volí zpravidla jedinci, kteří nemají vytvořenou 

dostatečnou vazbu na rodinu. Jejich rodina bývá dysfunkční. Tato porucha je častější  

u starších dětí, také bývá spojena s dalšími projevy poruch chování např. prostituce, 

užívání drog, krádeže. [Vágnerová, 2004] 

 

2.11.2 Agresivní poruchy chování 

V dnešní době agresivita a násilí prostupují celou společností. Přesná  

a všeobecně přijatá definice agresivity neexistuje.  

Pro mou práci použiji definici, kterou uvádí Fischer a Škoda: Agresivní chování 

z hlediska sociální patologie můžeme definovat jako porušení sociálních norem, 

jako chování omezující práva a narušující integritu sociálního okolí. Agresivita je 

označení pro tendenci k útočnému a násilnému jednání vůči druhé osobě či okolí. 

[Fischer-Škoda, 2009, str. 46] 

Jedinec, u kterého se projevuje, agresivní chování se obvykle pomocí agrese 

snaží uspokojit nějaké své potřeby. Násilí může zaměřit na lidi, zvířata  

či předměty.[Vágnerová, 2004] 

 

Šikana 

Dle Vágnerové je šikana specifickou variantou násilného jednání. Autorka 

popisuje šikanu jako násilné ponižující chování jednotlivce nebo skupiny vůči 

slabšímu jednici, který nemůže ze situace uniknout a není schopen se účinně bránit 

(Vágnerová, 2004, str. 798). Z velké části má podobu slovního napadání, avšak  

i tělesného násilí. Může dojít i ke smrti oběti. Šikana velmi zatěžuje psychiku dítěte. 

Proto je důležité, aby se šikana odhalila a nějakým způsobem potrestala. 

[Vágnerová, 2004] 



33 
 

2.11.3 Delikvence a kriminalita mládeže 

Protiprávní jednání dětí a mladistvých rozlišuje zákon č. 218/2003 Sb.,  

o soudnictví ve věcech dětí a mládeže.  

Dítětem je osoba mladší 15-ti let, pokud se dítě dopustí protiprávního činu, 

mluvíme o spáchání činu jinak trestného.  

Mladistvý je osoba starší 15-ti let až do dovršení zletilosti. Protiprávní jednání 

spáchané mladistvým označujeme jako provinění. 

 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje kriminálního  

a delikventního jednání: 

1. Biologické faktory 

2. Psychické faktory 

3. Sociální faktory 

Pro mou práci není důležité rozebrat všechny tyto faktory, proto zde stručně 

popíši jen sociální faktory, které jsou pro mou práci nejdůležitější. 

Nejvýznamnějším sociálním faktorem je bezesporu rodina, protože právě v rodině  

si jedinec utváří vzorce chování. 

 Anomální osobnost rodičů: různé příčiny, které mohou vést k tomu, že rodiče 

nejsou schopni vychovávat a pečovat o své potomky. V otázce kriminality jde  

o případy, kdy se rodiče sami dopouštěli asociálních či antisociálních forem 

chování (závislost na alkoholu a drogách, trestná činnost apod.). 

 Zda a jak rodina plní své funkce: zejména u jedinců, kde nebyla v rodině 

naplněna funkce psychická (emocionální), dochází k rozvoji delikvence. 

 Úplnost rodiny: u delikventních jedinců lze pozorovat rozdíly na škále od úplné 

rodiny, neúplné rodiny, náhradních rodičů až po ústavní výchovu. 

 Dále sem můžeme zařadit problematiku týraného, zneužívaného  

a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). 

Vliv spoluvrstevnických skupin a part je mnohdy velmi velký a ten také ovlivňuje 

chování dětí. Často se může jednat o kombinaci negativního rodinného vývoje  

se školním neúspěchem. V partě dítě nachází seberealizaci a pocit sounáležitosti,  

který mu schází z rodinného a školního prostředí. [Fischer-Škoda, 2009] 

Kriminalitě a delikvenci dětí se věnuje řada autorů. Dle Matouška a Kroftové 

kriminalita a delikvence dětí a mládeže narůstá znepokojivým tempem, kriminální činy 

jsou stále brutálnější a častěji organizované. [Matoušek-Kroftová, 2003] 
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Stejní autoři se zabývají strukturou kriminality dětí a mládeže a dle jejich zjištění 

převažuje majetková trestná činnost [Matoušek-Kroftová, 2003]:

 Krádeže věcí z aut 

 Krádeže kol 

 Krádeže aut 

 Vloupání do bytů 

 Krádeže v bytech 

 Vloupání do restaurací 

 Vloupání do víkendových chat 

 zpronevěra 

 

Nemajetková kriminalita má zhruba desetkrát menší četnost. Jejími nejčastějšími typy 

jsou [Matoušek-Kroftová, 2003]:  

 úmyslné ublížení na zdraví 

 loupež. 

 

Krádeže 

Krádeže jsou, jak už vyplývá z předchozího textu, nejčastějším typem trestné činnosti 

dětí a mládeže.  

Vágnerová definuje krádež jako porušení normy respektu k vlastnictví jiné osoby, 

omezení jednoho z práv druhého člověka nebo společnosti. Je charakteristická záměrností 

[Vágnerová, 2004, str. 795].  

Děti páchají většinou krádeže příležitostné a neplánované. Lze je posuzovat jako 

impulzivní reakce. U starších dětí se již objevují krádeže plánované a předem promyšlené. 

[Vágnerová, 2004] 
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2.11.4 Zneužívání psychoaktivních látek 

Zneužívání drog a alkoholu jsem zařadila mezi nežádoucí chování, jelikož užívání 

těchto látek negativně ovlivňuje chování dětí a mládeže. Trestná činnost je mnohdy páchána 

právě pod vlivem alkoholu či drog nebo za účelem zisku na nákup těchto látek.  

Za psychoaktivní látku lze považovat každou látku, která ovlivňuje psychickou činnost. 

Některé tyto látky mohou vyvolávat závislost, potom mluvíme o návykových látkách.  

Za návykovou látku můžeme považovat každou chemickou látku, která mění psychický stav  

a na kterou se může vytvořit závislost. Lze rozlišit dva druhy závislosti a to fyzickou  

a psychickou. Důvodů nelegálního užívání těchto látek může být spousta např.: povzbuzení, 

prožívání příjemného stavu jinak nedosažitelného apod. 

Mezi nejvýznamnější faktory zvyšující sklony a pravděpodobnost rozvoje závislosti můžeme 

označit sociální faktory [Fischer-Škoda, 2009]: 

 vliv rodiny 

 vliv sociální skupiny 

 vliv životního prostředí 

 sociální konformi
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Mezi nejčastěji užívané psychoaktivní látky u dětí a mládeže můžeme zařadit:  

 

 

Alkohol 

Alkohol je nejrozšířenější, nejčastěji užívanou a v naší společnosti značně tolerovanou 

návykovou látkou. Alkohol je běžně dostupný a spolu s cigaretami hojně propagován 

prostřednictvím reklam. [Fischer-Škoda, 2009]  

Reklamy jsou zaměřeny nejvíce na mladé lidi, a proto se může dětem a mladistvým 

zdát, že nejsou tyto látky tak nebezpečné jako tvrdší drogy. Ale právě pro jeho dostupnost je 

alkohol velmi nebezpečný.  

Alkohol u většiny jedinců uvolňuje psychické napětí, zlepšuje náladu, zvyšuje pocit 

sebejistoty. [Fischer-Škoda, 2009] 

 

 

Nealkoholové drogy 

Drogy v dnešní době představují celospolečenský problém. Stále více lidí drogy užívá, 

ale co je hlavní pro mou práci, stále více dětí je užívá. Jsou pro ně atraktivní, a to právě proto, 

že jsou společností odmítány a zakazovány. 

Problematikou užívání drog se také zabývá Vágnerová, která upozorňuje na velké 

riziko vzniku závislosti právě v období dospívání. Mladý člověk nemá mnoho zkušeností a rád 

experimentuje s rizikem. [Vágnerová, 2004] 

Závislost na drogách vzniká postupně, k rozvoji závislosti dochází v mnohem kratší 

době než u alkoholu. Závislost na drogách probíhá v několika po sobě jdoucích fázích. 

[Fischer-Škoda, 2009] 

 

Syndrom závislosti: pro svou práci použiji definici dle Fischera a Škody: soubor psychických 

 a somatických změn, které se rozvinuly v důsledku opakovaného užívání určité psychoaktivní 

látky [Fischer-Škoda, 2009, str. 122]. 

 

Vágnerová upozorňuje na nutnost prevence poruch chování, či včasné podchycení  

a nápravu v raných fázích poruch. Klade důraz na práci s rodinou dítěte, především  

na podporu adekvátního fungování rodiny. [Vágnerová, 2004] 
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2.12 Asociace náhradních rodin České republiky (ANR) – Mladá Boleslav 

Kapitolu o ANR jsem zařadila do mé práce, jelikož jsem s nimi spolupracovala při psaní 

této práce. Několikrát jsem zde působila jako dobrovolník na akcích, které pořádali. A hlavní 

kazuistika v praktické části mé práce je o rodině, která s ANR spolupracuje. Díky této rodině 

jsem se dostala k této asociaci. Myslím, že bych ji z vlastních zkušeností mohla doporučit  

i dalším pěstounským rodinám. Je opravdu důležité se o problémy i radosti podělit s někým, 

kdo to chápe a může poradit.  

ANR je nezisková organizace, která vznikla z potřeb náhradních rodičů v roce 2009.  

Tato asociace nabízí možnost setkávání a výměnu zkušeností s náhradní rodinnou péčí. 

Posláním této asociace je sjednocení náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí 

v náhradních rodinách a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče. Cílem je ochrana práv  

a zájmů náhradních rodičů a dětí v jejich péči. Také zajištění výhodných podmínek pro výkon 

náhradní rodinné péče. [www.anrcr.cz, 3] 

 

 

 

3 Praktická část 

Tato část absolventské práce je zaměřena na jednu z forem náhradní rodinné péče.  

A to na pěstounskou péči. Obzvlášť na výchovné problémy, které se mohou vyskytnout u dětí 

při výkonu pěstounské péče. Výběr tohoto tématu ovlivnila zejména rodina mé nejlepší 

kamarádky, která si vzala do pěstounské péče dva bratry. Tato pěstounská péče nedopadla 

moc dobře, vyskytlo se zde mnoho problémů. Kazuistiku této pěstounské péče uvedu níže 

v této části práce.  

Informace jsem získala z rozhovorů s pěstouny a ze spisů Om, které jsou vedeny 

v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí v Mnichově Hradišti, kde jsem si ověřila  

a doplnila pravdivost rozhovorů. Tyto spisy mi byly zdrojem ke třem kazuistikám. V mé práci 

vycházím z 25 spisů na Městském úřadě v Mnichově Hradišti, ale dle mého názoru by bylo 

přebytečné zde uvádět všechny spisy. Také protože jsem k uvedeným kazuistikám prováděla 

rozhovory s pěstouny nebo dětmi, bylo nemožné provádět tyto rozhovory se všemi 
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rodinami.  Jak už jsem uvedla výše, jedna kazuistika je  o rodině z mého okolí, a právě tu jsem 

zpracovala jen s pomocí této rodiny.  

Cennou pomocí při psaní této práce byla také pracovnice na oddělení sociálně právní 

ochrany dětí v Mnichově Hradišti, která vykonává agendu náhradní rodinné péče a výchovná 

sestra v Dětském domově od 0 do 3 let v Mladé Boleslavi. 

Pro lepší ověření výsledků práce jsem provedla rozhovory se sociálními pracovnicemi  

na oddělení sociálně právní ochrany dětí a s výchovnou sestrou v Dětském domově od 0 do 3 

let v Mladé Boleslavi.  

 

 

 

 

3.1 Kazuistiky 

 

3.1.1 Kazuistika č. 1 

 Martina (jména jsou z důvodů ochrany osobních dat změněna) 

 

Martina se narodila z družského poměru. Matka už před narozením Martiny porodila 

jednu dceru-Petru a syna-Tomáše. Petra byla matce odebrána a umístěna do dětského 

domova. Tomáše si vzala do pěstounské péče babička z matčiny strany. Pěstounská péče 

probíhá stále a zcela bez problémů.  

Martina je napůl vietnamského původu, její otec je Vietnamec. Domácnost rodičů nebyla 

nikdy společná. Matka s ní žila na ubytovně, kde žije i otec, ale na jiném podlaží. Domácnost 

matky byla zcela nevyhovující. Z ubytovny se přestěhovala k příteli. Martina zde byla skoro 

pořád sama, matka trávila celé dny a noci po hospodách. Několikrát byla hospitalizována 

v Psychiatrické léčebně v Kosmonosích.  

Babička projevila zájem o pěstounskou péči, a jelikož už má v pěstounské péči Tomáše, tak 

zde nebyl problém při schválení její žádosti. Martina byla tedy svěřena do pěstounské péče 

babičky. Ze začátku nebyly žádné problémy, rozuměla si s babičkou i s bratrem. Ale po určité 
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době se vše změnilo, babička byla na Martinu zlá, hrubě jí nadávala. Měla problém s jejím 

původem. Používala nadávky jako svině, magor, zmetek a mnoho dalších a ještě horších slov. 

Také ji vyhrožovala, že ji dá do dětského domova. Nikam ji nepouštěla, musela být pořád 

doma, nesměla koukat na televizi. Martině se u babičky nelíbí. I přes to, jak s ní babička 

zachází, má Martina vynikající výsledky ve škole. Párkrát se u ní vyskytly útěky z domova, ale 

tyto útěky jsou spojovány spíše s krutostí babičky a ze strachu z ní.  

Sociální pracovnice Martině nabídla možnost zrušení pěstounské péče. Martina nejdřív 

váhala, ale poté přijala její návrh. Nezletilá se tedy svěřila do péče diagnostického ústavu,  

a poté do dětského domova, kde je i její sestra. Dnes se má Martina lépe a v dětském 

domově je spokojená.  

 

 

 

Vlastní zhodnocení 

Tento druh pěstounské péče je nazýván jako příbuzenská pěstounská péče.   

Jak už jsem uvedla v teoretické části, tato pěstounská péče je ve většině případů nejlepší, 

dítě zůstává ve vlastní rodině a s ostatními příbuznými. Také zde není problém se stykem 

s rodiči, protože někteří pěstouni nechtějí, aby se s nimi dítě stýkalo. Většinou kvůli tomu,  

že se zvětšuje jejich pocit, že dítě není jejich vlastní. U tohoto typu pěstounské péče je 

nejčastějším problémem rozdíl mezi generacemi a názory. Tento rozdíl se také projevil  

u Martiny a její babičky. Ale stejně se může vyskytnout spoustu jiných problémů, jako tomu 

bylo i u Martiny. Svěření Martiny do pěstounské péče babičky byla chyba. Babička měla 

očividně problém hlavně s tím, že je Martina napůl vietnamského původu. Její názory byly 

zastaralé a nechtěla se kvůli Martině nijak přizpůsobit. Nikdy se nesnažila vycházet 

s Martinou dobře, spíše tomu bylo naopak. Útěky, které se objevily u Martiny, byly opravdu 

jen ze strachu před babičkou. Martina se k tomu sama přiznala a vysvětlila vše, co ji k tomu 

vedlo. Proto nebylo nutné řešit je po odebrání od babičky. Za tyto problémy může především 

babička, Martina se snažila u babičky vydržet, ale i přes její snahu to nešlo. Po odchodu  

se jí začalo dařit lépe, útěky se u ní už nevyskytly.   
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3.1.2 Kazuistika č. 2 

3.1.2.1  Jana  (jméno je z důvodů ochrany osobních dat změněno) 

 

Jana se narodila do neúplné a nefunkční rodiny. Otec se o ni nijak nezajímal, nechtěl 

ji. Matka ji hned po narození dala do kojeneckého ústavu. Poté si ji matka vzala k sobě,  

ale po půl roce ji opět odložila do dětského domova. Nedokázala se o ni postarat,  

ani se o to nesnažila, Jana byla velice zanedbaná a nezvládala ani obyčejné věci,  

které by měla zvládat.  

Janička byla svěřena do pěstounské péče v necelých 5 ti letech. Tito pěstouni už vychovali tři 

děti v pěstounské péči. Ovšem s malou Janou měli velké výchovné problémy. Jana je vůbec 

neposlouchala, ignorovala je. A ani po čase se to nezlepšilo. Spíše naopak, začala být 

agresivní. Pěstouni se snažili najít odbornou pomoc, navštívili tedy odborníka. Pomoc 

odborníka se zdála být dobrým nápadem. Z počátku se Jana začala lepšit, více své pěstouny 

poslouchala a už nebyla tak agresivní. Ale po čase se opět objevily problémy. Dokonce 

několikrát utekla z domova a nepřišla do školy. Problémy se začaly stupňovat a pěstouni 

nevěděli, co mají dělat. Agresivita Jany se také stupňovala. 

Proto byl podán návrh na zrušení pěstounské péče, a ten byl poté soudem přijat. Jana byla 

umístěna do zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek v Žatci. Zde se seznámila s nynějšími 

pěstouny a ihned navázali vřelý citový vztah. Proto si později podali žádost o pěstounskou 

péči. Tato žádost byla kladně vyřízena. Jana byla svěřena do jejich pěstounské péče. Pěstouni 

později podali návrh na změnu příjmení. Z tohoto důvodu soud rozhodl o omezení 

rodičovské zodpovědnosti obou rodičů. Rodičovské zodpovědnosti byl zbaven otec. Pak byli 

pěstouni ustanoveni poručníky nezletilé Jany. Janě se změnilo příjmení. U pěstounů je velice 

šťastná a problémy, které se u ní objevovaly, se doposud neopakovaly.  

 

Vlastní zhodnocení 

Janiny problémy v první pěstounské rodině, byly asi opravdu velké. Když vezmu 

v potaz to, že tyto pěstouni zdárně vychovali už tři děti v pěstounské péči, a přesto se u nich 

Jana necítila nejlépe. Je samozřejmé, že se zde nemusela cítit dobře, protože každý člověk  

i dítě má své nároky a tužby. Nemusí se cítit dobře tam, kde se cítili dobře jiní. Pěstouni měli 

dle mého názoru i názoru sociální pracovnice dost velké zkušenosti s problémovými dětmi, 
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takže se očekávalo, že problémy s Janou by mohli zvládat a pomoci ji je vyřešit. Pěstouni  

se radili se sociální pracovnicí, a ta si promluvila i s Janou, dle názoru této sociální pracovnice 

si Jana nevytvořila dobrý vztah k pěstounům. Může být spoustu důvodů, proč si nevytvořila 

dobrý vztah k pěstounům. I když se o ni starali dobře a s láskou. Nikdo kromě Jany nemůže 

tyto důvody znát lépe. Ale dle mého názoru a názoru sociální pracovnice, si zřejmě po životě 

v dětském domově nedokázala zvyknout na „normální“ rodinu. Proto se před pěstouny 

citově uzamkla a při pozdějších pokusech o navázání důvěry projevila agresivitu, a to tím,  

že házela po pěstounech věci, trhala oblečení po celém domě a křičela na ně sprosté 

nadávky. Přes různé pokusy o zlepšení jejího vztahu s pěstouny následovalo další zhoršení. 

Po návštěvách psychologa se to malinko zlepšilo, ale po čase se opět tyto problémy vynořily 

na povrch. Jana párkrát utekla z domova i ze školy. Myslím, že to byl poslední bod,  

který přesvědčil sociální pracovnici a pěstouny k podání návrhu o zrušení pěstounské péče. 

Je zajímavé, že v další pěstounské rodině se tyto problémy neobjevovaly. Opět to může mít 

spoustu důvodů. Jedním z nich může být opravdu to, že jí osobnost předchozích pěstounů 

nevyhovovala. Ale také mohl ovlivnit její chování návrat do kolektivního typu výchovy a další 

čas strávený zde.  

  

3.1.3 Kazuistika č. 3 

David (jméno je z důvodu ochrany osobních dat pozměněno) 

 

David se narodil do nefunkční rodiny. Otec je nezaměstnaný a má problémy  

se zákonem. Matka byla závislá na drogách, několikrát byla na léčení, ale vždy se k drogám 

vrátila. David neměl po narození žádné zdravotní ani jiné problémy. Ovšem po čtvrtém roce 

jeho života se začaly projevovat problémy. Matka výchovu nezvládala, začala jej zanedbávat. 

Vůbec se o něj nestarala. Na základě hlášení dětského lékaře bylo provedeno šetření 

v domácnosti. Později se zjišťuje, že je David nejspíše bit. Syndrom týraného dítěte  

se potvrdil na základě svědectví sousedů, psychologického a zdravotního vyšetření. Poté byl 

podán návrh na předběžné opatření dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,  

ve znění pozdějších předpisů. Návrh byl soudem přijat. David byl umístěn do péče Dětského 

domova v Mladé Boleslavi. Zde po různých vyšetřeních zjistili, že David trpí lehkou mozkovou 
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dysfunkcí. Davidova matka se po čase snažila zlepšit své životní podmínky, a to se jí také 

podařilo a David jí byl navrácen. Matka se odstěhovala od otce a zařídila si svou domácnost. 

Ovšem po několika měsících matka opět nezvládala výchovu a péči o Davida. David se vrátil 

do dětského domova.  

Zanedlouho se zde seznámil se svými nynějšími pěstouny. Navázali skvělý citový vztah.  

Byl jim svěřen do pěstounské péče. David začal chodit na základní školu. Vše se vyvíjelo 

dobře, až do doby, kdy začal chodit na druhý stupeň. Jeho zdravotní potíže se začaly 

projevovat více. Při konfliktních situacích začal být více agresivní, jak na spolužáky,  

tak i na učitele. Pěstouni vyhledali odbornou pomo,c a ta jim také pomohla. Po ukončení 

základní školy, začal navštěvovat dvouleté odborné učiliště. Zde se začala projevovat jeho 

agresivita ještě více. Pěstouni měli velkou snahu najít řešení. Začali docházet k psychologovi. 

Davidův problém s agresivitou se zlepšil. Pěstouni mají mnoho trpělivosti a velkou snahu. 

David občas „vybouchne“ a nezvládá své chování, ale to jen ve velice nepříjemných situacích. 

Jeho stav se stále zlepšuje. Letos ukončí odborné učiliště oboru skladník a chtěl by ještě 

studovat další obor.   

 

Vlastní zhodnocení 

Davidův největší problém je agresivita. Dle mého názoru i názoru odborníka může být 

příčinou agresivity zkušenost z dětství, i když je pravda, že bití otcem bylo v útlém věku,  

ale i tak si David z tohoto období odnesl něco, co ho dodnes trápí a neumí se s tím vyrovnat. 

Velkou část na agresivním chování hraje také jeho nemoc. Agresivní chování, jak už jsem 

uvedla výše, se objevuje hlavně v nepříjemných situacích, kdy je na Davida vyvíjen nátlak  

a on ho očividně neumí zvládat jinak. Nikdy se nestalo nic závažného, ale pěstouni si musí 

dávat pozor na jeho nálady. Při rozhovoru s pěstounkou jsem se dozvěděla velice zajímavou 

radu. Ona sama vymyslela způsob, jakým David zvládá svou agresivitu. Odborné texty  

jí pomohly vymyslet sešit, do kterého si David při jakémkoliv stresu zapisuje to, co mu právě 

v tu danou chvíli vadí. Tato metoda se zdá být zatím účinná. Davidovo chování se stále 

zlepšuje a jeho agresivita se objevuje méně. V tomto případě se pomoc odborníků, odborné 

literatury a především vnímavost pěstounky vyplatila.  
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3.1.4 Kazuistika č. 4 

Honza a Pavel (jména jsou z důvodů ochrany osobních dat pozměněna) 

 

Honza a Pavel jsou bratři, ale každý má jiného otce. Pocházejí z velice početné rodiny. 

Matka porodila víc jak 7 dětí. Oba byli z rodiny odebráni z důvodů zanedbání péče. Staršímu 

Honzovi bylo 6 let a Pavlovi 4,5 let. Jejich sestra zemřela právě z důvodů zanedbání péče. 

Matka její smrt sváděla na doktory. Od té doby se Pavel bál návštěv lékařů. Byla u nich 

zřejmá hygienická a sociální zaostalost. U obou se vyskytovala občasná enuréza a u Pavla  

i inkontinence stolice. U Honzy se projevovaly poruchy chování. 

V dětském domově v Dobrůšce strávili 4 roky. V roce 2002 se rodina (B.- rodina mé 

kamarádky) rozhodla pro pěstounskou péči. V roce 2003 se seznámili s Honzou (10 let)  

a Pavlem (8,5 let). Od začátku si byli navzájem sympatičtí, a proto nic nebránilo pěstounské 

péči. První návštěvy proběhly v červenci v dětském domově. V srpnu začali kluci jezdit  

na víkendy k rodině B.  Začátkem školního roku se přestěhovali k rodině (B.), aby zde mohli 

zahájit nový školní rok na nové škole. V nové rodině se cítili dobře, brzy si našli spoustu 

kamarádů. Ovšem potíže s enurézou stále přetrvávaly především v noci. Pěstouni navštívili 

lékaře. Byla vyloučena příčina po urologické stránce. Pěstouni tedy navštívili dětskou 

psychiatričku v České Lípě. U Honzy byla zjištěna přítomnost depresí a později u Pavla úzkost. 

Honza začal mít problémy ve škole, byla mu zjištěna hyperaktivita a porucha soustředění. 

Pavel trpěl záchvaty. Kluci se neuměli orientovat v čase a neuměli hodiny.  

Dá se říct, že už od počátku byly s Honzou a Pavlem problémy. U obou byl doporučen překlad 

na specializovanou školu. Oba, ale nakonec dochodili 2. ZŠ v Mladé Boleslavi.  

Problémů bylo mnoho, nejzávažnější byly krádeže, lhaní, nedodržování pravidel  

a překračování hranic. První problémy byly s krádežemi (schovávání drobných na zahradě). 

Zhruba po dvou letech ukradl Pavel něco kolem 15.000,-Kč, pěstouni to řešili s OSPOD 

(Odbor sociálně právní ochrany dětí). Stále ovšem přetrvávaly krádeže v obchodech.  

Asi za další 2 roky ukradl Honza částku zhruba 30.000,- Kč. Pěstouni vzniklou situaci řešili  

s OSPOD a Honza byl na měsíc umístěn do Diagnostického ústavu v Liberci,  

kde byl dobrovolně, a proto také museli pěstouni umístění zaplatit. Tato krádež nebyla 

hlášena na policii, ale bylo podáváno 1x ročně hlášení Okresnímu soudu.  Po této krádeži  

si pan B. pořídil trezor. Nějaký čas bylo zas vše v pořádku, kluci se snažili. V roce 2009  
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po odjezdu pana B. na dovolenou Honza našel klíč od trezoru a ukradl z něj 80.000,-Kč. Tato 

krádež byla zjištěna až po týdnu, co se pan B. vrátil z dovolené. Honza s Pavlem za týden 

skoro všechny peníze utratili. Hned po zjištění krádeže zavolali sociální pracovnici a policii. 

Honza měl takový strach, že při pomyšlení na návrat do dětského domova utekl z domova. 

Můj bratr a ostatní kamarádi ho začali hledat, našli ho na velkém stromě, kde vyhrožoval,  

že skočí. Po příjezdu policie a hasičů, dobrovolně slezl. Po tomto incidentu došly pěstounům 

síly. Za 6 let pěstouni spočítali ukradenou částku zhruba na 200.000,-Kč (peníze, věci). 

V řešení této situace byli zapojeni: sociální pracovnice, kurátorka, psychiatr, psycholog  

a policie. V září 2009 se pěstouni vzdali pěstounské péče. Pavel byl umístěn v diagnostickém 

ústavě v Dobřichovicích u Prahy a následně v Dětském domově v Mladé Boleslavi. Honza byl 

umístěn v Diagnostickém ústavě v Praze, bylo s ním vedeno soudní řízení a dostal podmínku. 

Poté pobýval v dalších Diagnostických ústavech v Kutné Hoře, Dvoře Králové. Po půl roce 

začali jezdit kluci k pěstounům na víkendy. V únoru 2011 byla u Honzy zjištěna závislost  

na inhalaci těkavých látek - plyny ze zapalovačů. Utekl z dětského domova a u bývalých 

pěstounů ukradl další peníze. Byl poslán na léčení do instituce Poklad, která patří pod Husův 

dvůr ve Dvoře Králové. Pavel je nadále bez větších problémů a k rodině B. dojíždí o víkendech 

a prázdninách. V lednu 2012 byl Honza nalezen na hlavním nádraží v Mladé Boleslavi 

předávkovaný butanem - zástava srdce. Honza se po velkém boji relativně zotavil.  

Enuréza - je porucha schopnosti udržet moč u osob, které by již měly umět močení 

kontrolovat. 

Fekální inkontinence - je neschopnost kontrolovat vyprazdňování stolice (defekaci). Když má 

někdo náhlou potřebu defekace, může se stát, že nedokáže udržet výkaly, než dojde k toaletě 

nebo výkaly mohou proniknout z konečníku neočekávaně. 

 

 

Vlastní zhodnocení 

Jak už jsem v této práci uvedla, tuto rodinu velice dobře znám a stále s ní udržuji blízký 

vztah. Pěstouni vychovali 3 děti, které byly vždy bezproblémové. Kluky znám od té doby  

co se přistěhovali k rodině mé kamarádky. Hned jsem s nimi navázala skvělý vztah. Pěstouni 

se velice dobře o kluky starali. Tato rodina má značné finanční prostředky, a tak se kluci měli 

velice dobře. Ale dle mého názoru a později i názoru pěstounů, měly tyto prostředky velký 

vliv na další chování Honzy a Pavla. Nemyslím, že je to hlavní důvod pozdějších problémů. 

Dítě je velice křehká osobnost a ovlivňují ho jeho zážitky a zkušenosti. Kluci nejsou v jádru 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyprazd%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD_stolice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1chod
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kone%C4%8Dn%C3%ADk
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špatní, ale změna z dětského domova na velkou láskyplnou rodinu byla pro ně příliš náročná.  

Kluci nezvládli velký nával peněz. I já jsem byla několikrát svědkem, jak se ostatním dětem 

chlubili, kolik mají peněž, a že ostatní jsou chudáci. Na tom není zas tak nic moc zlého,  

každé dítě se rádo pochlubí. Ale jde o to, do jaké míry to zajde. Pěstouni neměli nikdy 

problém s výchovou svých vlastních dětí, a dle mého názoru nebyli moc připraveni na děti, 

které potřebují opravdu intenzivní péči a výchovu. Pěstouni byli tak rádi, že mají další členy 

rodiny, až začali Honzovi a Pavlovi nakupovat vše, co si přáli (kola, lyže, čtyřkolky, rakety  

na tenis atd.). Jak už jsem výše uvedla, po první větší krádeži Pavla se dá říci, že se nic 

nezměnilo v chování dětí ani pěstounů. Pěstouni věřili, že bude vše v pořádku. Nějakou dobu 

se nic nedělo, alespoň ne nic tak závažného. Nějaké problémy zde byly, ale o těch pěstouni 

nějakou dobu nevěděli (krádeže v obchodech, potyčky s dětmi). Pan B. si pořídil trezor jen 

kvůli klukům, ale jeho neopatrnost způsobila, že kluci věděli, kde je klíč od trezoru. A hned 

toho využili. Nevím, zda si teď uvědomují, že vlastně to byla ta poslední kapka, která 

zpečetila jejich život v této rodině. Hned po této krádeži si hlavně Honza uvědomil,  

co provedl sobě a svému bratrovi, který na sebe vzal spoluúčast, aby toho Honza neměl tolik. 

Před touto tíhou se snažil utéct, ale to se mu nepodařilo. Pro paní B. to byly těžké okamžiky, 

na které do smrti nezapomene. I po těchto událostech se stále o kluky snaží starat a bránit 

je. Je to pro ni velice náročné, sama navštěvuje psychiatra. Jak jde vidět z nedávných 

událostí, výchovný ústav Honzovi moc neprospívá, jeho závislost se vytvořila právě tam. 

V současné době je na tom zdravotně lépe, ale do konce života bude mít zdravotní problémy. 

Doufám, že aspoň to mu dodá nový směr pro další život. Pavel, se zdá se, poučil a zatím s ním 

nejsou žádné problémy. 

 

 

3.2 Rozhovor se sociálními pracovnicemi na OSPOD 

V mé práci se zabývám problémy, které se mohou vyskytnout v pěstounské péči,  

a proto jsem se rozhodla provést řízený rozhovor se sociálními pracovnicemi o těchto 

problémech. Je zde uveden jen jeden rozhovor, a to z důvodů, že se odpovědi sociálních 

pracovnic velmi shodovaly. Přišlo mi tedy zbytečné uvádět zde 3 rozhovory s téměř 

identickými odpověďmi. Myslím, že podobnost odpovědí byla ovlivněna vzájemnou 

spoluprací na stejném oddělení.  
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1. S jakými problémy se setkáváte nejvíce? 

Nedá se specifikovat, že by se nějaký problém vyskytoval častěji. Je to individuální. 

Pravděpodobně nejvíce lhaní a krádeže. 

 

2. Zkušenosti s řešením těchto problémů? Nějaké rady, instituce, s kterými máte zkušenosti? 

Pokud se vyskytují, problémy řeší se ve spolupráci s kurátorem pro děti a mládež a návazně 

je zasíláme do těchto zařízení: 

Občanské sdružení – Poradna pro rodinu a děti Rep Turnov, přechodně na adrese V Lipách 

156, Mnichovo Hradiště - REP má i akreditaci na probační program pro mladistvé 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, Masná 55, Mladá 

Boleslav 

Středisko výchovné péče Čáp Liberec 

3. Váš názor na možnost nápravy, a zda si myslíte, že tyto problémy mohou pěstouni zvládat, 

jako by byli pravými rodiči. 

V našem případě je většina pěstounských rodin příbuzenských – prarodiče. Problémy, které 

se vyskytují hlavně během dospívání a puberty, prarodiče těžko zvládají. Pomoc odborníků 

však ve většině případů odmítají, problémy bagatelizují.  

 

4. Myslíte si, že za tyto poruchy a problémy může ve většině případů, právě to, jak tyto děti 

mnohdy prožili část svého života? 

Je to možné. 

 

5. Váš názor na to, jestli na tyto problémy mohou mít vliv jejich geny. 

Geny mají určitě velký vliv.  
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3.3 Rozhovor s výchovnou sestrou v Dětském domově pro děti od 0 do 3 let 

v Mladé Boleslavi 

1. S jakými problémy se setkáváte nejvíce? 

V dětském domově se nejvíce setkáváme s lhaním a agresivitou. Děti lžou, protože chtějí 

získat nějakou výhodu. Agresivní jsou většinou nejslabší jedinci. Ať už jsou nejslabší  

po fyzické stránce nebo po psychické. Nejčastěji koušou ostatní děti.  

 

2. Zkušenosti s řešením těchto problémů? Nějaké rady, instituce, s kterými máte zkušenosti? 

Při projevu agresivity je nejdůležitější dítě zaměstnat. Důsledné a laskavé vedení je velice 

důležité. Také dopřávat pocit bezpečí.  

 

3. Váš názor na možnost nápravy, a zda si myslíte, že tyto problémy mohou pěstouni zvládat, 

jako by byli pravými rodiči. 

Myslím, že k nápravě jsou důležitá jasná pravidla, pravidelný režim a umožnit dítěti zažít i to, 

že změny jsou přirozené. Právě změny dělají dětem velké potíže.   

Dle mého názoru mohou pěstouni zvládat tyto problémy. Každé dítě i pěstoun je jedinečná 

osobnost, která potřebuje svůj přístup. A pokud pěstoun najde vhodný přístup k dítěti, může 

se podařit všechno. Důležitá je motivace a individuální péče. 

 

4. Myslíte si, že za tyto poruchy a problémy může ve většině případů, právě to, jak tyto děti 

mnohdy prožili část svého života? 

Určité zkušenosti mají určitě vliv na vývoj dítěte. Také průběh těhotenství je důležitý.  

 

5. Váš názor na to, jestli na tyto problémy mohou mít vliv jejich geny. 

Geny mají určitě velký vliv na dítě. 

 

3.4 Dopad poruch chování a výchovných problémů na chod pěstounské péče 

Při psaní mé absolventské práce jsem se setkala s různými případy poruch chování  

a výchovných problémů. Každá rodina je jiná a tudíž řeší své problémy jinak. Proto není vždy 

zřejmé, jak se rodina dokáže vypořádat se svými problémy. Tyto problémy mohou být vážné 
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a někdy se rodina pod tlakem těchto problémů může úplně rozpadnout. Je zde mnoho 

možností např.: rozvod rodičů, psychické problémy, odcizení rodinných příslušníků atd.  

Ve většině spisů, které jsem měla možnost studovat, se rodina dokázala vypořádat 

s neúspěchy ve výchově a s jinými problémy. Ovšem tomu tak není v každé rodině. Ze spisů, 

jež jsem studovala, vyplynulo, že se 4 rodiny nedokázaly vyrovnat s problémy, které u nich 

vznikly. U všech rodin se vyskytly psychické problémy u pěstounek a částečné odcizení 

rodinných příslušníků. Rodiče mé kamarádky se po ukončení pěstounské péče málem 

rozvedli a pěstounka v sočasné době dochází k psychiatrovi. Mé výsledky jsou z velmi malého 

výzkumného vzorku, a tudíž nemohou býti použitelné na celou populaci.  

 

 

4 Diskuze 

V mé absolventské práci popisuji pěstounskou péči. Zejména se zaměřuji na problémy,  

které mohou vzniknout při výkonu pěstounské péče. A to problémy ze strany dětí.  

Při psaní této práce jsem využila informace, které jsem posbírala během praxe na oddělení 

sociálně právní ochrany dětí v Mnichově Hradišti a v Dětském domově pro děti od 0 do 3 let 

v Mladé Boleslavi. Dále jsem použila informace, které jsem získala během dobrovolnické 

činnosti v Asociaci náhradních rodin v Mladé Boleslavi. Cennou pomocí mi byla rodina mé 

kamarádky, která vykonávala pěstounskou péči.  

pěstounské péče, jsem se setkala s názory mnoha lidí, že děti z dětského domova nejde 

napravit. Proto jsem se rozhodla zjistit, s jakými problémy se mohou pěstouni setkat  

a jak tyto problémy mohou ovlivnit chod pěstounské rodiny.   

Díky informacím, které jsem získala během psaní této práce, mohu těmto lidem s jistotou 

odpovědět, že chování těchto dětí je mnohdy ovlivněno získanými zkušenostmi, které nebyly 

vždy dobré. Tyto zkušenosti, jako např.: bití, psychické týrání, zanedbávání péče, byly natolik 

zatěžující na psychiku dětí, že by se s tím ani každý dospělý člověk nedokázal vyrovnat. 

Těmto lidem i proto často odpovídám, že „nevidí do hlavy“ těchto dětí, a tudíž nemohou 

vědět, co si myslí a proč se takto chovají.  

Před absolvováním rozhovorů s pěstouny jsem předpokládala, že nebudou ochotni mluvit  

o svých problémech. To ovšem nebyla pravda, pěstouni, se kterými jsem mluvila, byli vstřícní 
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a ochotně se podělili o své problémy i radosti. Také jsem předpokládala, že budou chtít 

zatajit nepříjemné skutečnosti, které je potkaly. Jak už jsem uvedla výše, pěstounům vůbec 

nevadilo se mnou mluvit o všem, co je potkalo. To jsem si ověřila ve spisech Om na oddělení 

sociálně právní ochrany dětí v Mnichově Hradišti, kde jsou tyto rodiny vedeny. Jsem velice 

vděčná těmto rodinám, protože po rozhovorech s nimi jsem získala lepší náhled na tuto 

problematiku.  

Další můj předpoklad spočíval v tom, že pomoc odborníka pomůže pěstounům při řešení 

jejich problémů. Pomoc odborníka může pomoci, ale nelze to vždy potvrdit. Každý člověk 

potřebuje individuální péči, a tudíž tato pomoc nemusí na každého zapůsobit tak,  

jako to zapůsobilo na jiného. Také to vyplynulo ze zkušeností z mé praxe a z kazuistik, které 

jsem zde uvedla. Z kazuistiky číslo 2 vyplynulo, že pomoc odborníka může být sice účinná,  

ale pokud dítě samo nechce, nic s tím nezmůže ani odborník, natož pak pěstoun sám.  

Na počátku psaní této práce jsem předpokládala, že větší problémy s výchovou dětí 

v pěstounské péči s nějakou poruchou chování budou mít prarodiče, kterým je dítě svěřeno 

do pěstounské péče. Dle zkušeností z praxe mohu říci, že to nejde vyvrátit ani potvrdit.  

Ale většina prarodičů nechce při řešení problémů využívat pomoc odborníků. Myslí si,  

že to zvládnou sami, ale většinou ještě více dítěti uškodí. Svým přístupem umožní další rozvoj 

poruchy a později je obtížnější dítěti pomoci. Mnohdy může být i velký problém 

v generačním rozdílu, který je mezi dítětem a prarodičem.  

Před absolvováním praxe jsem předpokládala, že děti, se kterými bylo v jejich rodině 

zacházeno špatně (bití, psychické týrání, zanedbávání atd.) budou více problémové, než děti, 

se kterými tak zacházeno nebylo.  Po pročítání Om spisů se mi tento předpoklad také 

potvrdil. A dle mého názoru a dle mé praktické části je to tak. Je to i pochopitelné, špatné 

zkušenosti zanechají v mysli dítěte velké jizvy a málokteré dítě se s takovýmto jednáním 

dokáže vyrovnat. 

 Ovšem také geny mají velký vliv na chování dítěte. Pokud má dítě vrozené vlastnosti  

a dovednosti, potom je velice těžké pokoušet se je přetvářet.  

Dle rozhovorů s pěstouny a sociálními pracovnicemi a studování Om spisů je zřejmé,  

že nejčastější problémy dětí a mládeže v pěstounské péči v okolí Mladoboleslavska jsou 

krádeže, lhaní a agresivita. Také se objevuje závislost na drogách.  
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Závěr 

Jako hlavní cíl mé práce jsem si určila zjistit s jakými problémy se pěstouni potýkají  

a jak tyto problémy mohou potencionálně ovlivňovat chod pěstounské péče.  

Díky nasbíraným informacím o této problematice na oddělení sociálně právní ochrany dětí 

v Mnichově Hradišti, v Dětském domově od 0 do 3 let v Mladé Boleslavi a v Asociaci 

náhradních rodin jsem zpracovala tuto absolventskou práci.  Tyto informace jsem zužitkovala 

a rozdělila je do dvou částí mé práce, teoretické a praktické.  

Pěstounská péče je součástí náhradní rodinné péče. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla  

na začátku mé práce stručně vysvětlit pojem náhradní rodinná péče a její formy. 

 Většina dílčích cílů této práce je splněna právě v první části a to v části teoretické. Popsala 

jsem zde právní úpravu pěstounské péče. Také jsem přiblížila proces zprostředkování 

pěstounské péče a její formy. V závěru teoretické části jsem uvedl kapitolu,  

která charakterizuje výchovné problémy a poruchy chování se kterými se mohou pěstouni 

setkat. 

V teoretické části se zmiňuji o profesionální pěstounské péči, a to z důvodu aktuálnosti 

tohoto tématu.   

Praktická část mé práce je tvořena výzkumnými metodami. Použila jsem kazuistiky 

pěstounských rodin, které jsem vytvořila pomocí spisové dokumentace a rozhovorů právě 

s těmito pěstouny. Uvedla jsem také dva řízené rozhovory se sociálními pracovnicemi  

a s výchovnou sestrou v Dětském domově. Zde jsem splnila další dílčí cíl, a to identifikovat 

hlavní problémy s kterými se pěstouni setkávají. Výsledek tohoto cílu je uspokojivý, ale nelze 

ho aplikovat na celou populaci.  

Tyto metody mi pomohly při plnění hlavního cíle. Domnívám se, že jsem tento cíl z velké 

části splnila, i když se nedá výsledek mé práce aplikovat na celou populaci. A to z důvodu 

malého výzkumného vzorku, který mi byl k dispozici.  

 

Psaní této práce mě velice obohatilo o vědomosti a zkušenosti s touto problematikou. 
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Zusammenfassung 

 

Die Problematik der Ziehpflege. 

Meine Abschlussarbeit beschäftigt sich mit der Problematik der Ziehpfleger. Ich habe mir 

dieses Thema deswegen gewählt, weil es wichtig ist ihm viel Aufmerksamkeit  zu widmen. 

Die Kinder sind unsere Zukunft und sie brauchen in voll funktionsfähigen Familien leben. 

Sehr gerne würde ich mich mit diesem Thema auch weiter nach dem Studienabschluss 

beschäftigen. Ich beschreibe hier die Formen der Ersatzfamilienpflege. Aber ich beschäftige 

mich detailliert nur mit Ziehpflege. Das Hauptziel meiner Abschlussarbeit ist festzustellen  

mit welchen Problemen sich Zieheltern beschäftigen und wie diese Probleme den Lauf der 

Ziehpflege beeinflussen. 

Meine Arbeit ist in zwei Teile geteilt- einen theoretischen und einen praktischen Teil. Den 

ersten Teil gliedere ich in mehrere Kapitel. Zunächst beschreibe ich die Formen 

Ersatzfamilienpflege, also Pflegschaft, Vormundschaft und Adoption. 

Dann beschäftige ich mich nur mit Ziehpflege. Ich beschreibe die Geschichte des 

Ziehpflegens. Im nächsten Kapitel beschreibe ich Rechtsbeschreibung von Ziehpflege.  

In einem Kapitel widme ich mich den Ziehpflege-Leistungen, wo ich alle Leistungen 

beschreibe, auf die die Pflegeeltern Recht haben. In einem weiteren Kapitel widme ich mich 

der professionellen Ziehpflege. Ein wichtiges Kapitel meiner Arbeit ist ein Kapitel  

mit dem Namen „Die häufigsten erzieherischen Probleme von Kindern und Jugendlichen“. 

Hier beschreibe ich Verhaltensstörungen, erzieherische Probleme und Pathologische 

Erscheinungen.  

Der zweite Teil der Arbeit ist der praktische Teil. In diesem Teil sind Gespräche mit den 

Sozialarbeiterinnen und mit den Zieheltern angeführt. Und auch eigene Kasuistiken. 

Kasuistiken und Gespräche haben mir geholfen, das Hauptziel zu erfüllen. 

 

 

Schlüsselwörter: die Ziehpflege, Ersatzfamilienpflege, das Problem, Zieheltern 
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http://www.google.com/cse?cx=015489265366623571386%3Aizzrwg3bmqm&q=z%C3%A1kon+%C4%8D.+94%2F1963+Sb.%2C+o+rodin%C4%9B&ok.x=8&ok.y=7&ok=ok#gsc.tab=0&gsc.q=z%C3%A1kon%20%C4%8D.%2094%2F1963%20Sb.%2C%20o%20rodin%C4%9B&gsc.page=1
http://www.google.com/cse?cx=015489265366623571386%3Aizzrwg3bmqm&q=z%C3%A1kon+%C4%8D.+94%2F1963+Sb.%2C+o+rodin%C4%9B&ok.x=8&ok.y=7&ok=ok#gsc.tab=0&gsc.q=z%C3%A1kon%20%C4%8D.%2094%2F1963%20Sb.%2C%20o%20rodin%C4%9B&gsc.page=1
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=1999&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=1999&typeLaw=zakon&what=Rok
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=1995&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=6
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=1995&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=6
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=2003&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=9
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=2003&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=9
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Přílohy 

Seznam příloh 

1. Dotazník – lékařské vyšetření 

2. Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do své péče (část A) 

3. Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do své péče (část B) 

4. Dotazník pro žadatele o náhradní rodinnou péči  

5. Souhlasy pěstounů 

6. Žádost o zařazení do evidence žadatelů 
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Příloha č. 5 



Příloha č. 6 



 


