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„Je to vaše skutečná dcera?“ zeptali se mě.

„Skutečná?“ odpověděla jsem.

„Co tím myslíte – skutečná?

Pravda, je to dítě, které se nenarodilo z mého těla,

ale narodilo se skutečně v mém srdci… v mé duši.

Ano je to má skutečná dcera.“

                                                                                       

                                                                                                                adoptivní matka
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Úvod

Ve své absolventské práci se zaměřím na problematiku náhradní rodinné péče 

v České republice. Myslím si, že je důležité se této problematice věnovat.

Během mého studia jsem měla možnost absolvovat praxi v Dětském domově 

a školní jídelně Krnsko a ve Speciální mateřské školce Drahaňská. Ve svém volném čase 

se věnuji dobrovolnictví v Dětském domově pro děti od 0 do 3 let v Mladé Boleslavi. 

Na své praxi v dětských domovech jsem se setkala s dětmi, které mají biologické 

rodiče, ale ti se z nějakého důvodu o své děti nemohou starat v domácím prostředí, 

i s dětmi, o které jejich biologičtí rodiče nemají nadále zájem.

Pro všechny tyto děti je státem zajištěna náhradní rodinná péče. Tu ovšem 

nezajišťují jen dětské domovy, ale i pěstounská péče či adopce. Sem lze zahrnout 

i mateřské školy, základní školy a další vzdělávací instituce.

Náhradní rodinnou péči nemusejí zajišťovat pouze státní instituce, ale i nestátní 

organizace, jako např. SOS vesničky.  O těchto zařízeních bych se ve své práci rovněž 

ráda zmínila.

Odborné poznatky bych chtěla získat z odborné literatury, internetových článků 

a diskuzí a z odborné praxe, kterou budu vykonávat v Dětském domově a školní jídelně 

Krnsko a na Magistrátu Mladá Boleslav Odboru sociálních věcí.

Dále budu své poznatky čerpat ze zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona 359/99 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů a dalších odborných publikací.

Vzhledem k obšírnosti tohoto tématu se zaměřím především na problematiku 

adopčního řízení.
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1. Cíl absolventské práce

1.1 Hlavní cíl:

Popsat problematiku adopčního řízení, jeho průběhu se všemi náležitostmi 

a zaznamenat pocity, postoje a jednání lidí do adopčního řízení zapojených.

1.2 Dílčí cíle:

Vysvětlit pojem náhradní rodinná péče

Popsat vývoj osobnosti jedince

Porovnat názory pracovníků dětských domovů a pracovníků odboru

             sociálních věcí.
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Teoretická část

2. Náhradní rodinná péče

2.1 Náhradní rodinná péče je poskytována 

Rodina je základní skupina společnosti spojená pokrevními pouty, manželstvím 

nebo adopcí. Rodina má několik základních typů uspořádání. Základní rodinu tvoří muž 

a žena a jejich děti. Rozšířenou rodinu tvoří základní rodina, ale také prarodiče, tety, 

strýcové a další příbuzní. Posledním typem je rodina neúplná, kterou tvoří jeden rodič 

a dítě či děti.

Také můžeme toto společenství dělit na rodinu harmonickou, tedy funkční 

a rodinu problematickou, tedy nefunkční. Harmonická rodina je založena především 

na dobrých vzájemných vztazích, toleranci, pochopení a dalších vlastnostech, které 

napomáhají k vzájemné harmonii.

U nefunkční rodiny, už samotný název napovídá, že v rodině je nějaký problém, 

který takovéto rodině nedovoluje žít harmonicky. Těmito problémy mohou být např. 

drogové či alkoholové problémy, kriminální činnosti a to nejen u rodičů, ale i u dětí. 

Dále to mohou být výchovné problémy způsobené špatným přístupem rodičů, 

ale i nepřizpůsobivým chováním dětí.

Jedním takovýmto příkladem jsou „selhávající rodiče“. Nechávají na dětech více 

povinností než je přiměřené k jejich věku, nevěnují se jim ve volném čase, nemají 

zájem o jejich prospěch a všeobecně o děti samotné. Zanedbávají své děti. Děti 

v těchto rodinách jsou připravovány o dětství.

Opakem jsou „ovládající rodiče“, ti dětem neumožňují převzít zodpovědnost 

přiměřenou jejich věku. Ve všem za ně rozhodují, neustále na ně dohlížejí a brání jim 

v samostatnosti. [ČERNÁ, 2006]

Tyto rodiny mohou být vyšetřovány orgánem sociálně – právní ochrany 

a následně i soudy. Ty mohou nařídit opatrovnictví a následně i náhradní rodinnou 

péči. Tu zajišťují dětské domovy, diagnostické ústavy, ale i náhradní rodiny a to buď 

formou pěstounské péče či osvojením, nebo-li adopcí.

[www.wikipedia.org, 6]
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3. Adopce/Osvojení

Osvojení vzniká mezi osvojitelem a osvojeným dítětem. Osvojitelé mají stejnou 

rodičovskou zodpovědnost jako při výchově vlastního dítěte. Hlavním posláním 

osvojení je nahradit nezletilému dítěti chybějící rodinné prostředí. [www.zakonycr.cz, 

7]

3.1 Osvojitel 

- zletilé fyzické osoby, které způsobem života zaručují, že osvojení bude 

v prospěch dítěte i společnosti

- nemůže jím být osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům

- může se jím stát i osamělá osoba

3.2 Osvojitel a osvojenec

- přiměřený věkový rozdíl (obdobně jako u biologických rodičů)

- nejvhodnější 25 – 35 let

Manželé mohou dítě osvojit jako společné dítě. V případě osvojení dítěte jen 

jedním z manželů musí mít souhlas jeho rodičů. U soužití druha a družky může osvojit 

dítě jen jeden z nich. Osvojit lze jen nezletilého a to pouze v případě je-li osvojení 

ku prospěchu nezletilého.

3.3 Dítě „právně volné“

dítě je tzv. právně volné: 

- dají-li souhlas jeho rodiče

- soud rozhodl o nezájmu rodičů

- jehož rodiče zemřeli

- jehož rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti

- nemají-li způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu – je potřeba souhlas 

jiného zákonného zástupce či poručníka

Při osvojení dítěte jež má rodiče, není třeba jejich souhlasu, pokud o dítě 

opravdový zájem po dobu nejméně šesti měsíců neprojevovali, nebo o dítě žádný 

zájem neměli nejméně po dobu dvou měsíců od narození. [JUDr. Lužná, 2008]
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Tato ustanovení se vztahují i na nezletilé rodiče.

O nezájmu se rozhoduje soud v samostatném řízení, rodič je účastníkem řízení. 

Návrh na zahájení řízení může podat jen orgán sociálně právní ochrany nebo rodič. 

K zájmu o dítě projevenému až po podání návrhu se nepřihlíží.

Souhlas rodičů není třeba, jestliže již tito dali souhlas k osvojení předem bez vztahu 

k určitým budoucím rodičům. Souhlas předem musí být dán písemně a osobně 

přítomným rodičem a to před soudem nebo před příslušným orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí. Toto rozhodnutí lze dát nejdříve za šest týdnů po narození dítěte 

a odvolat ho lze pouze do doby , než je dítě umístěno do péče budoucích osvojitelů.

[www.adopce.com, 1]

3.4 Předadopční péče

Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě nejméně po tři měsíce v péči 

budoucího osvojitele na jeho náklady. Podmínka předadopční péče není nutná, pokud 

již o dítě pečoval a to na základě pěstounské nebo poručenské péče. A to i v případě, 

že o dítě osobně pečoval nejméně tři měsíce jen fakticky, tedy bez úředního 

rozhodnutí.

V případě dítěte umístěného v ústavní péči může o svěření do péče rozhodnout 

pouze orgán sociálně-právní ochrany dětí. Pokud je dítě v rodině, u příbuzných nebo 

v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou o jejich svěření do předadopční 

péče rozhodnout pouze rodiče nebo zákonní zástupci. [www.zakonycr.cz, 7]

3.5 Kdy nelze dítě osvojit 

Dítě nelze osvojit, pokud není tzv. právně volné, tedy pokud o ně rodiče jeví 

opravdový zájem. „Právně volné“ dítě nelze osvojit, pokud probíhá řízení o určení 

otcovství zahájené na návrh muže, který o sobě tvrdí, že je otcem osvojeného dítěte.

Osvojit lze i dítě závažně zdravotně handicapované, v tomto případě je soud 

povinen zjistit zdravotní stav osvojence a seznámit s ním osvojitele i zákonného 

zástupce osvojence. [Matějček, 2002]
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3.6 Osvojení zrušitelné a nezrušitelné

Hlavním posláním adopce nebo-li osvojení je nahradit nezletilému dítěti 

chybějící rodinné prostředí. Osvojení funguje ve dvojí podobě, osvojení zrušitelné 

a osvojení nezrušitelné. 

Při zrušitelném osvojení vzniká mezi osvojiteli a osvojencem rodinný vztah, ale 

v rodném listu dítěte zůstávají uvedeni jeho biologičtí rodiče. Tento typ je typický 

u dětí do jednoho věku života, protože podle zákona č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění 

pozdějších předpisů, u nás nelze nezrušitelně osvojit dítě do jednoho roku věku dítěte.

U nezrušitelného osvojení též vzniká mezi osvojiteli a osvojencem rodinný vztah 

a navíc mohou být do rodného listu dítěte připsáni adoptivní rodiče. [www.fod.cz, 2]

3.6.1 Zrušitelné osvojení – zrušitelně lze osvojit dítě bez ohledu na věk

- v tomto případě vzniká mezi osvojitelem a osvojencem rodinný vztah, není však 

proveden zápis v matrice a rodném listě, zůstávají v nich původní rodiče.

- lze jej zrušit pouze z vážných důvodů a návrh může podat pouze osvojitel nebo 

zletilý osvojenec

- zrušením osvojení znovu vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem 

a jeho původní rodinou

- osvojenec nabývá svého dřívějšího příjmení [Matějček, 2002]

3.6.2 Nezrušitelné osvojení

- lze provést jen u dětí starších jednoho roku

- toto osvojení nelze zrušit

- v tomto případě jsou osvojitelé zapsáni v matrice i rodném listě dítěte

- v matrice zůstává zápis o původních rodičích v poznámce

- lze osvojit i dítě po jednom roce věku, které předtím bylo osvojeno zrušitelně

[Matějček, 2002]

3.7 Anonymita osvojení

V České republice se osvojení realizuje jako anonymní, kdy rodiče nejsou účastníky 

řízení o osvojení a totožnost osvojitelů jim není známa. Biologičtí rodiče nejsou 

přítomni když:
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- po šesti týdnech od narození dítěte dali souhlas k osvojení předem bez vztahu 

k určitým osvojitelům

- soud rozhodl o dvouměsíčním, u novorozeňat, nebo šestiměsíčním, u starších 

dětí, nezájmu rodičů

- rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti  nebo nemají způsobilost 

k právním úkonům v plném rozsahu

Anonymita osvojení je především v zájmu dítěte, zejména pokud hrozí nebezpečí, 

že budou biologičtí rodiče zasahovat do výchovy nebo napadat či vydírat osvojitele. 

Je to ovšem na úkor dítěte. Na právní uvolnění se čeká měsíce, obvykle až roky, dítě 

je po tu dobu umístěno v ústavní péči. Tím je poškozen jeho vývoj citovou 

a podnětovou deprivací. [www.fod.cz, 2]
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4. Pěstounská péče

Pěstounská péče je zvláštní formou řízené a kontrolované náhradní rodinné 

výchovy. Rozhoduje o ni soud, který ji může z vážných důvodů zrušit. Dítě je soudně 

svěřeno do pěstounské péče, v případě že je to v zájmu dítěte a pěstoun poskytuje 

záruku řádné výchovy dítěte. Dítě lze svěřit do společné pěstounské péče manželů. 

Pěstounská péče zaniká dovršením 18 let, pokud dítě studuje, posouvá se tato hranice 

na dvacet šest let.

Do pěstounské a poručenské péče bývá svěřeno cca 700 dětí ročně, zhruba 

polovina jich přechází přímo od rodičů do péče příbuzných. Druhá polovina bývá 

umisťována z ústavní péče. [www.zakonycr.cz, 7]

4.1 Práva a povinnosti pěstouna

Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat.

Pěstoun se nestává zákonným zástupcem dítěte, vykonává přiměřená práva 

a povinnosti rodičů. Nemá vyživovací povinnost a má právo dítě zastupovat a spravovat 

jeho majetek jen v běžných věcech. O ostatních záležitostech rozhodují biologičtí 

rodiče, pokud nejsou zbaveni rodičovských práv. [www.zakonycr.cz, 7]

4.2 Předpěstounská péče

Péče, kdy je dítě rozhodnutím sociálně-právní ochrany dětí, dočasně svěřeno do 

péče budoucího pěstouna ještě, před rozhodnutím soudu. K umístění 

do předpěstounské péče je třeba souhlasu rodičů, pokud jsou zákonnými zástupci 

dítěte. V případě, že je dítě umístěno v ústavní péči z rozhodnutí soudu, není potřeba 

jejich souhlasu. [Motejl, 2007]

4.3 Dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče jsou určeny pěstounským rodinám a jejich účelem 

je krýt náklady dětí svěřených do péče, odměna pěstouna a krytí ostatních nákladů 

spojených s pěstounstvím.
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Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je poskytován pěstounským rodinám 

do dosažení zletilosti svěřeného dítěte nebo nejdéle do jeho 26 let, pokud žije 

ve společné domácnosti s pěstounem. [http://portal.mpsv.cz, 3]

Tabulka č.1

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle věku a zdravotního stavu dítěte 

v pěstounské péči měsíčně v Kč

Nezaopatřené dítě 

ve věku

zdravé dítě
dlouhodobě

nemocné

dlouhodobě

zdravotně 

postižené

dlouhodobě 

těžce

zdravotně 

postižené

koeficient 

2,30

koeficient 

2,35
koeficient 2,90 koeficient 3,10

do 6 let 3 680 3 760 4 640 4 960

Od 6 do 15 let 4 508 4 606 5 684 6 076

Od 15 do 26 let 5 175 5 288 6 525 6 975

Odměna pěstouna je svým způsobem brána jako společenské uznání osobě 

pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Tato odměna je určena všem pěstounům, dále 

je poskytována „odměna pěstouna ve zvláštních případech“. Ta je poskytována 

pěstounům, kteří pečují minimálně o tři svěřené děti nebo o minimálně o jedno 

svěřené dítě, které je závislé na pomoci fyzické osoby a to v II., III. nebo IV. stupni. 

Odměna pěstouna ve zvláštních případech pouze pěstounovi, který není po celý 

kalendářní měsíc výdělečně činný. Odměna je posuzována jako plat.

[http://portal.mpsv.cz, 3]
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Tabulka č.2

Počet dětí v pěstounské péči Výše odměny pěstouna v Kč měsíčně

1 3 126

2 6 252

3 17 193

4 18 756

1 závislé na pomoci

jiné osoby ve stupni II., III., IV. 
17193

Příspěvek při převzetí dítěte. Účelem příspěvku je přispět na nákup věcí 

potřebných pro dítě, jež přichází do náhradní rodinné péče. Výše příspěvku 

je stanovena podle věku, neměnnými částkami. [http://portal.mpsv.cz, 3]

Tabulka č.3

Věk dítěte Příspěvek při převzetí dítěte v Kč 

do 6 let 8 000

6-15 let 9 000

15 - 26 let 10 000
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4.4 Druhy pěstounské péče

Individuální pěstounská péče - Probíhá v běžném rodinném prostředí.

Pěstounská péče na přechodnou dobu – je poskytována po nezbytně nutnou, relativně 

krátkou dobu.

Skupinová pěstounská péče – probíhá v zařízeních pro výkon pěstounské péče. 

To mohou být velké pěstounské rodiny nebo SOS vesničky. V pěstounské rodiny mohou 

mít i vlastní děti. Ve vesničkách bydlí přibližně šest dětí různého pohlaví

v samostatném domku a péčí o ně je pověřena matka-pěstounka. Vesnička je tvořena 

deseti až dvanácti domky.

Pro náhradní rodiny jsou k dispozici nestátní organizace, které pořádají akce, 

setkání a pobyty, kde mohou pěstouni navazovat nové kontakty, dozvídat se nové 

informace, získávat cenné rady. Těmi jsou například: Středisko náhradní rodinné péče 

v Praze, Sdružení pěstounských rodin v Brně. [Bubleová, 2007]
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5. Ostatní náhradní rodinná péče

5.1 Ústavní výchova

Ústavní výchova je v České republice zajišťována dětskými domovy, dětskými 

domovy se školou, diagnostickými ústavy a výchovnými ústavy. Do těchto zařízení jsou 

děti umisťovány na základě soudního rozhodnutí, v případě, že všechna předchozí 

výchovná opatření selhala a je nutné zajistit dítěti po nezbytně nutnou dobu náhradní 

výchovnou péči. [Bubleová, 2007]

Soud může podle zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, v pozdějším znění, nařídit 

ústavní výchovu, pokud je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná 

výchovná opatření dítěte nevedla k nápravě nebo pokud rodiče z jiných závažných 

důvodů nemohou výchovnu dítěte zabezpečit. Z důležitých důvodů může soud 

prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti. 

Tato výchova musí být v souladu se zajištěním základního práva dítěte 

na výchovu, vzdělání a v zájmu zdravého vývoje, dále by měla tato výchovná zařízení 

podporovat sebedůvěru dítěte, rozvíjet jeho osobnostní citovou stránku a umožňovat 

mu aktivní účast ve společnosti s ohledem na jeho potřeby odpovídající věku.

[www.msmt.cz, 4]

5.2 Poručenství

Poručník je osoba, která nezletilého vychovává, zastupuje a spravuje jeho 

majetek, v případě že jeho rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, 

výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost 

k právním úkonům v plném rozsahu. Poručníka ustanoví soud. Přednost má ten, koho 

doporučil rodič, pokud to není v rozporu se zájmy dítěte. Nebyl-li nikdo doporučen, 

ustanoví někoho z příbuzných nebo blízkých dítěte či jeho rodiny, popřípadě jiné 

fyzické osoby. Pokud jím nemůže být fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán 

sociálně-právní ochrany. Poručníky mohou být i manželé.

Poruční podléhá pravidelnému dozoru soudu, je povinen podávat zprávy 

o osobě poručence a účty ze správy jeho jmění. Soud může poručníka zprostit této 
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povinnosti, nepřesahují-li výnosy jmění pravděpodobné náklady na výchovu a výživu 

poručence. Poručník je povinen nejdéle do dvou měsíců po skončení svého poručenství 

předložit soudu závěrečný účet ze správy jmění poručence. Této povinnosti může soud 

poručníka zprostit. (§80 (3)) 

Poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost. Poručenství může být soudně 

zrušeno na návrh poručníka. Soud může poručníka odvolat v případě nezpůsobilosti 

nebo porušení povinností. V případě rozvodu manželů poručníků soud rozhodne, zda 

je vhodné, aby tuto funkci nadále vykonávali oba rozvedení manželé, popřípadě 

jednoho z nich poručenství zprostí. [www.zakonycr.cz, 7]

5.3 Opatrovnictví

Opatrovníka dítěti ustanoví soud v případě střetu zájmů zákonných zástupců 

a dítěte. Opatrovníkem lze ustanovit i orgán sociálně právní-ochrany dětí. Soud vymezí 

rozsah práv a povinností z hlediska účelů, pro který byl opatrovník ustanoven, 

aby ochrana zájmů nezletilého byla plně zajištěna.

[www.zakonycr.cz, 7]

5.4 Hostitelská péče

Hostitelská péče je poskytovaná dětem, které mají nařízeny  ústavní výchovu.

Je to pobyt u rodičů dítěte nebo u jiné fyzické osoby, kterou může dítěti povolit ředitel 

ústavního zařízení, kde je dítě umístěno. A to za těchto podmínek: 1) pokud je dítě 

v ústavním zařízení umístěno na základě žádosti jeho rodičů či zákonných zástupců, 

je třeba jejich souhlasu, v případě, že jdou děti na návštěvu k jiné fyzické osobě; 2) 

k pobytu u rodičů či jiné fyzické osoby dá písemný souhlas obecní úřad s rozšířenou 

působností v místě trvalého bydliště dítěte; 3) pokud je místo trvalého pobytu, u které 

má dítě pobývat, jiné něž místo trvalého pobytu dítěte, je obecní úřad povinen vyžádat 

si vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště této 

osoby, ještě před vydáním souhlasu k hostitelské péči. [www.zakonycr.cz, 7]
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6. Vznik pěstounské péče a osvojení

Zprostředkování pěstounské péče a osvojení je proces, upravený č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se o vyhledávání dětí vhodných k osvojení 

nebo ke svěření do pěstounské péče a též vyhledání vhodných pěstounů nebo 

osvojitelů. Zprostředkování se neprovádí v případě, že návrh o zprostředkování 

pěstounské péče podala fyzická osoba a to příbuzná, blízká dítěti nebo jeho rodině.

Prvním a nejdůležitějším krokem při osvojení či pěstounské péči je pořádně si 

toto rozhodnutí promyslet a seznámit s ním i širší rodinu. Je totiž velice důležité, 

aby příbuzní přijali dítě v náhradní rodinné péči, stejně jako osvojitel, za své. Nepřijetí 

dítěte ostatními členy rodiny by mohlo být pro dítě velice deprimující.

Dalším krokem je podat písemnou žádost o zprostředkování pěstounské péče 

u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého bydliště. 

Nebo lze podat návrh k soudu.

Žádost obsahuje žadatelovy osobní údaje, doklad o státním občanství, zprávu 

o zdravotním stavu předloženou žadatelem, údaje o ekonomických a sociálních 

poměrech, písemné vyjádření žadatele, že souhlasí s tím, aby zprostředkující orgán 

zjišťoval další údaje potřebné pro osvojení či pěstounskou péči, zejména o tom, 

zda způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí, 

a o tom, že tento orgán si může kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných 

skutečností pro pěstounskou péči nebo osvojení dítěte. Součástí žádosti musí být 

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

a stanovisko obecního úřadu s rozšířenou působností. Žádost uplatňuje fyzická osoba.

Obecní úřad s rozšířenou působností, který vyhledává děti vhodné k osvojení 

a k pěstounské péči i budoucí osvojitele či pěstouny a vede o nich řádnou spisovou 

dokumentaci, postupuje kompletní žádost krajskému úřadu. Tomuto úřadu přísluší 

odborně posoudit schopnosti žadatele vychovávat dítě v pěstounské péči nebo stát se 

osvojitelem a vydávat rozhodnutí o zařazení  žadatele do evidence žadatelů 

o pěstounskou péči nebo osvojení. Též posuzuje psychický a zdravotní stav žadatele, 

čímž, zjišťuje zda stav žadatele z hlediska tělesného, duševního a smyslového nebrání 

dlouhodobé péči o dítě. Dále jsou posuzovány předpoklady vychovávat dítě, motivace,
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jež vedla k podání žádosti o svěření do pěstounské péče nebo osvojení, stabilita 

manželského vztahu, prostředí v rodině a další skutečnosti…

Kromě žadatele posuzuje krajský úřad také úroveň tělesného a duševního 

vývoje dítěte a vhodnost náhradní rodinné péče a její formy pro určité dítě. 

Po odborném posouzení krajský úřad rozhodne, zda žadatele zařazuje jako vhodného 

či nevhodného. V případě kladného rozhodnutí nastává seznámení žadatele s dítětem.

Krajský úřad má na seznámení mezi určitými žadateli a určitým dítětem lhůtu 12 

měsíců u žadatele a 3 měsíce u dítěte. Jestliže ke zprostředkování nedojde, žadatelé 

i děti přecházejí do evidence Ministerstva práce a sociálních věcí. To pokračuje

ve vyhledávání vhodných žadatelů a vhodného dítěte a to v rámci celé republiky. 

Příslušný krajský úřad může do procesu vstupovat, najde-li se vhodný žadatel nebo dítě 

v kraji. I zde je stanovena lhůta a to 6 měsíců u žadatele a 3 měsíce u dítěte.

V případě, že se pěstounská péče ani osvojení nepodaří v republice, přecházejí 

děti vhodné do adopce a žadatelé o osvojení do evidence Úřadu pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

Po úspěšném seznámení dítěte s žadatelem o pěstounskou péči nebo o osvojení 

s určitým dítětem může být podle § 19 zákona o sociálně-právní ochraně dětí svěřeno 

do tzv. předpěstounské či předadopční péče. 

[Novotná, 2005]
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7. Vývoj osobnosti jedince 

7.1 Prenatální a perinatální období

Za prenatální období je považováno období od početí do narození dítěte. Jde 

o nejdynamičtější vývojové období, během 280 dní se z jedné oplodněné zárodečné 

buňky vyvine dokonalý lidský plod.

Toto období členíme na zárodečné období, jež trvá dva měsíce po oplodnění,

a období plodové, které trvá od třetího měsíce do narození.

Ve dvanáctém týdnu je ukončen vývoj základu zevních pohlavních orgánů 

a začínají se vyvíjet plíce. Ve třetím měsíci jsou vyvinuty sací pohyby, svírání ruky, 

pohyby hlavičkou a trupem.

V pátém měsíci lze zaznamenat pohyb plodu a tlukot srdce. Plod dosahuje délky 

25 cm. V šestém měsíci již dosahuje délky 30 cm. V tomto období odpadává ochlupení, 

jen vlasy zůstávají na hlavě. Kůže je vrásčitá a červená z důvodu nedostatku 

podkožního tuku, vytváří se zrakový analyzátor, rozvíjí se celá nervová soustava. Též se 

rozvíjí reakce na akustické podněty.

V sedmém měsíci plod váží 1 – 1,5 kg a vyroste o dalších 5cm, také přibývá 

podkožní tuk. V osmém měsíci je délka 40cm, kůže je již hladká a růžová, nadále 

přibývá podkožní tuk a vazivo. Dozrávají oblasti centrálního nervového systému, které 

řídí sací pohyby, polykání, křik, zívání, kýchání a škytání.

V devátém měsíci je, u normálně se vyvíjejícího se plodu, délka 46 – 50 cm

a váha 3 – 3,5kg a jsou dány základy veškeré pohybové činnosti.

Perinatální je období kolem porodu. Samotný porod je zátěž jak pro matku, tak 

i pro dítě, které vnímá nové vjemy jako světlo, hluk, chlad, pevnou podložku a dýchání. 

[Matějček, 2005]
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7.2 Novorozenecké a kojenecké období

Novorozenec má šest základních stavů chování. 

1. Hluboký spánek

Má pravidelný dech, zavřené oči, žádné pohyby a nízké svalové napětí.

2. Lehký spánek

Má zavřené nebo pootevřené oči, pod víčky jsou znatelné rychlé pohyby očí, také 

jsou viditelné záškuby svalstva a změny mimického výrazu.

3. Dřímota

Jde o přechodný stav mezi spánkem a bděním. Oči mohou být pootevřené s kalným 

a neurčitým pohledem a drobné záškuby nebo nahodilé pohyby svalstva. 

4. Klidný bdělý stav

Jasný pohled se středním svalovým napětím.

5. Aktivní bdělý stav

Otevřené oči, velká pohybová aktivita končetin a hlasové projevy.

6. Pláč

Oči mohou být otevřené nebo zavřené, velká svalová aktivita, vysoké svalové 

napětí a nepravidelné dýchání.

Novorozence bychom neměli nikdy budit, obzvláště ne z hlubokého spánku.

Novorozenec

Novorozenec si již od nejútlejšího věku buduje základy vzájemných vztahů 

s rodiči, tím jsou vytvářeny podmínky pro jeho další vývoj i jeho nejbližší společenství. 

S okolím se kontaktuje prostřednictvím úst i celé pokožky. Novorozenec není schopen 

přežít sám bez péče matky nebo jiné osoby.

Osobnost dítěte, tedy to jak se chová a jak reaguje, formuje chování rodičů, aniž 

si toho jsou plně vědomi. Velký význam má i to, zda je dítě chtěné a rodiče se na něj 

těší nebo nechtěné a tedy i předem odmítané. Charakter těchto dětí se bude lišit, 

stejně jako dětí, které nemají možnost budovat si vztahy s rodiči, lásku a péči 

biologické rodiny z důvodu umístění v ústavní péči.

Začíná od druhého měsíce a trvá do jednoho roku. Jde o období, jež je 

rozhodující pro vývoj dítěte. Toto období se označuje jako období prudkého 
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psychického a sociálního vývoje, tělesného růstu a zrání centrálního nervového 

systému.

Tříměsíční kojenec v poloze na bříšku udrží hlavičku a začíná se opírat 

o předloktí, sedí-li s oporou pod pažemi, má hlavičku většinou vzpřímenou. Páteř stále 

tvoří oblouk. Sleduje předmět zrakem, má diferencovaný křik, začíná se hlasitě smát, 

brouká si.

V šesti měsících se spontánně přitahuje do sedu, s oporou sedí vzpřímeně a bez 

opory sedí v předklonu. Ve stoji se vzpírá. Uchopuje větší předměty. Otáčí se za 

zvukem ve správném směru, uchopí ozvučený předmět bez pomoci zraku. Má 

diferencovanější návyky v jídle. Čas bdění je vyplněn experimentací a pozitivními 

reakcemi.

Za kritické období ve vývoji řeči je považováno období mezi 6.- 9. měsícem. 

V této době dítě potřebuje zvýšené množství osobních kontaktů, oslovování 

a vyprávění

Kolem sedmého měsíce navazuje dítě specifický vztah k jedné osobě. Tento 

vztah je pokládán za prototyp přátelských vztahů, pokud tento vztah chybí, je vývoj 

osobnosti narušen.

Devítiměsíční dítě se snaží pohybově osamostatnit. Leze, dokáže se posadit, 

začíná se vzpřimovat do stoje u opory či při držení za ruku. Schopnost manipulace 

s drobnými předměty se zdokonaluje, zajímá se o detaily, objevuje vztahy mezi 

předměty, tím že dává kostku do jiné kostky, vkládá předměty do nádoby a opět 

vyndává. Začíná rozumět drobným výzvám, jako udělej pápá, paci-paci. Objevuje se 

první slůvko „bác“. Stává se samostatným, drží si lahvičku či hrnek, samo jí rohlík 

či sušenku, apod.

Roční dítě se již samo posadí a samo chodí, jeho samostatnost v pohybu má vliv 

na jeho prosazování. Už rozumí tomu, kdy je chváleno a kdy dostane odměnu. Okolní 

svět poznává prostřednictvím matky z jejího výrazu obličeje a intonace. Hra je stále 

explorací, tedy prozkoumávání hraček i prostoru. Lépe rozlišuje, mačká gumovou 

hračku, snaží se stavět kostky na sebe. Umí již říci asi šest slov.

Dítě zpočátku nerozlišuje mezi osobami a věcmi, k lidem nemá žádné citové 

vazby a přesto je na nich zcela závislé. Socializací se dítě postupně začleňuje 

do společnosti. Nejprve se usmívá na každého, kdo se k němu přiblíží. Přibližně 
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od sedmého měsíce začíná rozpoznávat mateřskou osobu, ke které se připoutává 

výhradním poutem, vytváří si specifický sociální vztah. Je zde intenzivní citová vazba 

a silná náklonnost k matce. Na ni se usmívá nebo projevuje separační úzkost, 

když matka odejde. Při spatření cizích lidí pláče nebo si jich nevšímá. 

Dítě se může připoutat k nějaké osobě, která o něj pečuje, i v kojeneckém 

ústavu. Je tedy možné, že když dítě ve věku sedmi měsíců přijde do nové, rodiny 

vyžaduje nejčastěji pláčem svou osobu. Neznamená to, že novou rodinu nepřijalo,

je to jen jeho přirozená reakce.

Kolem dvanáctého měsíce má pro dítě vztah k matce mimořádný význam. Dítě 

získává základní důvěru, která se stává základem jeho sebedůvěry. [Matějček, 2005]

7.3 Batolecí období a předškolní věk

Batole se nazývá dítě od dovršení jednoho roku až do dovršením tří let. Dítě 

má dvojnásobnou výšku než při narození a jeho tělesná váha je trojnásobná. Kostra 

dítěte po prvním roce osifikuje, projevuje se esovité zakřivení páteře, rozšiřuje 

se hrudník, jeho průřez je kruhovitý.

Osamostatňuje se v chůzi a kolem třináctého měsíce se samo rozejde, ujde 

několik kroků a samo se zastaví, aniž by se přidržovalo opory. Začíná zvládat i schody. 

Nejprve do schodů leze a poté zvládá i chůzi za ruku. Ve dvou letech dítě chodí 

do schodů bez přidržování, stále však přisouvá nohu na každém schodě. Po půl roce, 

tedy na dvou a půl letech, do schodů střídá nohy. Chůzi ze schodů se naučí až ve třech 

letech.

Batole již uchopuje, pouští a manipuluje s předměty. V osmnácti měsících 

na sebe postaví několik kostek, tak aby nespadly. Přibližně ve dvou letech řadí kostky 

vodorovně za sebou. Ve třech letech už umí složitější konstrukce, např. most z kostek, 

navlékání korálků na provázek, strká prsty nebo jiné předměty do všech dostupných 

otvorů.

Začíná si všímat změn, které způsobuje svými pohyby jako jsou rýhy 

a otlačeniny. Kolem 15. – 18. měsíce se dožaduje tužky. Nejprve do papíru bodá, 

bodání vystřídá trhavými a nadále i krouživými pohyby. Střídá obě ruce, brzy se ustálí 

na dominantní ruce. V této době dítě čmárá na cokoli, důležité je netrestat, 

ale vysvětlit. Na konci batolícího období napodobuje kruh a přesný křížek.
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V tomto období se rozvíjí řeč. Stále převládá pasivní zásoba slov a je tedy větší než 

počet užívaných slov. V osmnácti měsících umí 20 – 30 slov, ve dvou letech jich umí 

už 200 – 300. Poté se vzrůst slov velmi špatně registruje.

Začíná tvořit věty o více slovech, nejprve nemají správnou gramatickou stavbu 

ani slovosled. Některé hlásky dítě špatně vyslovuje. Pro rozvoj slovní zásoby je důležitý 

dostatek řečových podnětů, které dítě získává z kontaktu s druhými lidmi. Podněty 

nesmějí být zkomoleny, měly by být dětem vzorem. Řečové kontakty přispívají k rozvoji 

citové stránky i celé osobnosti dítěte.

U batolete umístěném v ústavní péči lze pozorovat jednotlivé fáze tzv. sociální 

separace. Tento stav je zapříčiněn přetnutím sociálních vztahů, které se rozvíjejí 

v rodině. Dítě je odtrženo od pocitu jistoty a bezpečí, důvěry a sebedůvěry. 

První fází separace je vzdor, vztek a úpěnlivé dožadování „svých“ lidí, poté 

následuje zoufalství, žal a hluboký smutek. Pokračuje apatií a rezignací, dítě nic 

nezajímá, odmítá jíst a chřadne na duši i těle. Nakonec se dítě pomocí sebezáchovných 

instinktů odpoutá od rodičů, pokud má možnost se s nimi setkat, nepoznává 

je a nekomunikuje s nimi. Otevírá se tím pro případné „nové“ rodiče, nové soužití však

nemusí být jednoduché – dítě potřebuje obnovit pocit jistoty, důvěry a bezpečí,

a to může chvíli trvat. 

Dítě může do rodiny přijít v jakékoli fázi sociální separace nebo může naopak 

strádat v nové rodině, kvůli ztrátě „své“ osoby, kterou našlo v dětském domově. 

Nemusí však sociální separací vůbec projít, protože do ústavu přišlo v ranném věku 

a třeba tam není ještě tak dlouhou dobu a nemohlo si vytvořit žádný důvěrný vztah 

k jiné osobě.

Rozvíjí se soběstačnost i myšlení, dítě chápe logické souvislosti. Zdokonaluje 

se sluchové vnímání a aktivní řeč. Je to také období hry a hravosti, dítě žije ve světě 

fantazie a představ, mívá potíže s odlišením skutečnosti a imaginace. 

V tomto věku je, podle některých odborníků, vhodné dítěti sdělit pravdu o tom, 

jak k nám přišlo. Tedy o tom, že je adoptované nebo v pěstounské péči. Podle prof. 

Z. Matějčka je vhodné mu tuto skutečnost vyprávět formou pohádky a postupně mu 

pomocí právě té pohádky vysvětlit, že se to týká jeho rodiny. [Matějček, 2005]
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7.4 Mladší a starší školní věk

Dítě si začíná uvědomovat individuální rozdíly mezi sebou a ostatními dětmi. 

Jsou zde vidět výrazné rozdíly mezi jednotlivými roky. V této době dítě vnímá 

dospělého jako autoritu, respektuje ho. Vztahu k vrstevníkům dává přednost. Vztahy 

mezi nimi bývají povrchní a krátkodobé, umí se vzájemně velice trápit a být k sobě 

krutí.

V pubertě nastává druhé negativistické období, nedůtklivost vůči radám rodičů 

a impulzivní chování. Rodič je vzor, ale dítě si to nechce přiznat.

Důležité je dobré zázemí, do kterého patří rodina, skupina vrstevníků. Roli 

přítele a rádce mohou, kromě užší rodiny a vrstevníků, sehrát i tety, strýčkové, 

bratranci, sestřenice a prarodiče. Dítěti v náhradní rodině mohou tito přátelé pomoci

vyrovnat se s nepochopením a posměšky ostatních lidí. 

V tomto období dítě hledá svou osobní identitu. Pokud ví, že je osvojené 

či v pěstounské péči, je pro něj toto hledání snazší. Pokud se dozví, že má jinou, 

původní rodinu od někoho jiného než od „svých“ rodičů, může vůči nim cítit vztek. Cítí 

se zrazeno, že mu zatajili jeho původ. [Matějček, 2005]

7.5 Adolescence, dospělost a stáří

Adolescence je přechodné období od puberty k dospělosti a všem jeho 

problémům. Adolescent postupně získává duševní vyrovnanost, uvážlivost a střízlivost. 

Volí si své budoucí povolání a snaží se splnit své cíle. 

Dosahuje citové zralosti, hledá a poznává partnera. Rozvoj jeho intelektuálních 

schopností ovlivňuje vzdělání, četba a kulturní zájmy. 

Součástí jeho přechodu do dospělého života je uvažování o budoucí rodině.

Může tedy začít přemýšlet i o náhradní rodinné péči, tedy o tom, že by se jednou mohl

stát osvojitelem či pěstounem.

Dospělost dělíme na mladší, střední a starší. V průběhu mladší dospělosti 

probíhá stabilizace temperamentových a charakterových vlastností. Starší dospělost 

je charakteristická postupující stabilizací, člověk je pevnější, zásadovější a spolehlivější.

V průběhu starší dospělosti člověk hodnotí svůj život, správná řešení a omyly. 

Rodičovství nastává narozením, příchodem dítěte do rodiny. Dítě mění stávající 

život jeho rodičů, budí v nich ochranitelský postoj, dává nový smysl jejich životu.  
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Nemusí vždy jít o jejich biologické dítě, které jim změní život. Mohou z různých důvodů 

poskytnout nový domov a svou lásku dítěti, tím že si jej osvojí nebo ho přijmou 

do pěstounské péče. 

Přizpůsobení se stáří je důležité pro kvalitu života, stejně tak udržování 

sociálních vztahů a vhodných aktivit. Důležitá je soběstačnost, nezávislost a pocit 

prospěšnosti. 

V této době je pravděpodobná spíše pěstounská péče, většinou se staří lidé 

stávají pěstouny svých vnoučat, o která se jejich rodiče nezvládají starat. [Matějček, 

2005]



29

Praktická část

8. Kazuistika

Pěstounka Sára1

OA: Narozena v 32. týdnu. Po porodu trpěla abstinenčním příznakem, hepatitidou typu 

B a syfilidem. Byla udržována na ventilaci, po komplikacích prošla klinickou smrtí, 

nadále udržována na ventilaci následně krvácení do mozku. Teď trpí oboustrannou 

sluchovou ztrátou a oboustranným šedým zákalem.

Od narození do šesti měsíců byla umístěna v kojeneckém ústavu Praha Krč.

RA: Matka vyrůstala bez maminky, otec ji fyzicky týral. Od jejích 4 let byl nařízen soudní 

dohled nad otcem. Mezi 12. a 13. rokem věku utekla z domova. Několikrát ji chytili 

a umístili do diagnostického ústavu, znovu utekla. Následně se přidružila k partě, kde 

začala brát drogy. Během těhotenství byla závislá na drogách, měla hepatitidu typu B 

a syfilis. Těhotenství nesledované, poprvé navštívila lékaře, když jí začaly stahy. Porod 

probíhal císařským řezem. Nyní je stále závislá.

Otec je též drogově závislý a žije s matkou.

Pěstouni Novákovi 2

RA: Matka (31 let) vystudovala speciální pedagogiku. Učí na základní škole 1. stupeň, 

nyní je s K. na mateřské dovolené. Otec dokončil studium doktorátem. Dvě dcery, starší 

je nyní 9 let, v době podání žádosti o adopci jí bylo 7 let, a mladší je 7 let, v době 

podání žádosti jí byly 4 roky. Obě děvčata se na novou sestřičku velice těšila.

Manželé Novákovi uvažovali o adopci už v počátcích jejich vztahu. Původně 

chtěli více vlastních dětí a adopci uskutečnit až jejich vlastní děti odrostou. Toto 

se změnilo po porodu jejich třetího dítěte, které hned po porodu zemřelo a lékař jim 

nedoporučil další dítě. 

Rozšířená rodina, babičky, tety, dědové…, přijali myšlenku adopce velice 

pozitivně. Zpočátku byli sice vysloveny jisté obavy, ale konečné přijetí této myšlenky 

i dítěte samotného proběhlo bez problémů.

                                                
1

Jméno dívky je pozměněno.
2 Jméno rodiny je pozměněno.
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Doba čekání na vyřízení adopce

Novákovi původně uvažovali o adopci, vzhledem k jejich otevřeným požadavků jim bylo 

doporučeno, aby zkusili i pěstounskou péči. Odvahu, aby změnili svou žádost, získali 

až po setkání s pěstounskými rodinami. Dítětem, které chtěli získat do své péče, měla 

být holčička do 6 měsíců, bez zvláštních nároků na zdravotní stav  dítěte. Nechtěli 

chlapečka, báli se, že by nahrazoval jejich zemřelého syna. Díky těmto otevřeným 

požadavkům byla jejich žádost postoupena na Ministerstvo práce a sociálních věcí

dříve než za tři roky. Nabídli jim dvě holčičky. S jejich dokumentací byla rodina 

seznámena ještě před projednáním posudkovou komisí, aby věděli, jakými zdravotními 

potížemi dítě trpí a oni si byli jisti tím, že chtějí takovéto dítě přijmout. Posudková 

komise jim do pěstounské péče navrhla Sáru.

Rodina Novákova si pro Sáru přijela do kojeneckého ústavu v Praze. Paní 

Nováková zůstala se svou novou dcerou do druhého dne v Praze (spala mimo 

kojenecký ústav), druhý den si pro ně přijel otec s dcerami a definitivně si Sáru odvezli 

domů.

SA: Sára je u své pěstounské rodiny od 6 měsíců. V současné době jí je 1 rok. Má mírně 

opožděný fyzický i psychický vývoj. Pase hříbátka, plazí se. Nemluví, umí např. zavolat 

na kočku čiči nebo zpívá lála. Neustále se usmívá, zamává na pozdrav. Nová maminka, 

paní Nováková, je v současné době se Sárou na rodičovské dovolené a pravidelně 

s ní dochází na rehabilitaci a cvičí s ní i doma. Sára je na ni velice fixovaná. Bez ní je 

zoufalá a v křeči, i když se stále usmívá. Matka se snaží od ní neodcházet, jednou 

za čtrnáct dní však dochází s mladší dcerou na logopedii, Sáru v té době hlídá otec nebo 

babička.

Novákovi se museli naučit číst její řeč těla, protože nereagovala jako dítě 

vyrůstající v rodině. Sára neuměla dávat najevo negativní emoce. Na všechno, včetně 

stresových situací, reagovala křečovitým úsměvem či smíchem. Neuměla komunikovat 

s okolím, komunikovala jen v době přebalování, kapání do očí apod. V těchto situacích 

s ní komunikovali v kojeneckém ústavu. V nové rodině se postupně naučila 

komunikovat a hrát si s okolím i mimo určité činnosti. Také se učí projevovat negativní 

reakce prostřednictvím pláče.
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Všichni členové rodiny přijali Sáru velice dobře, rodiče se báli, že mladší sestra 

na ni bude žárlit, ztratila postavení „benjamínka“, teď si s ní rozumí nejlépe. Obě sestry 

se na sourozence těšily. Dědeček Sáře zpívá písničky, to prý nedělal u jiného ze svých 

vnoučat. Na všechny členy rodiny je nyní zvyklá a nebojí se jich.

Do budoucna má paní Nováková v plánu zůstat se Sárou na rodičovské 

dovolené déle než do tří let věku dítěte. Z důvodu předchozí zkušenosti, kdy její 

odchod do zaměstnání po 3. roce věku mladší dcery byl velice stresující pro celou 

rodinu. Všichni měli pocit, že to nezvládají. Také jí to bylo doporučeno, stejně jako 

jiným pěstounským rodinám, pro tyto děti je totiž velice důležité upevnění rodinného 

zázemí.  U dětí z dětských domovů trvá upevnění déle.

Důležitým faktorem bude i vývoj zdravotního stavu Sáry, ten bude podle paní 

Novákové asi rozhodující pro délku její rodičovské dovolené.

Do budoucna by manželé Novákovi chtěli do pěstounské péče či do adopce 

další dítě, tentokráte chlapečka. Podle současného uvážení plánují tento krok nejdříve 

za 5 let.



32

9. Žadatelé o adopci

9.1 Žadatelé o adopci

1. Kdy jste poprvé uvažovali o adopci? 

Po třetím těhotenství a druhém potratu, takže někdy v roce 2008, ale muselo to 

v hlavě uzrát 

2. Proč jste se rozhodli pro adopci? 

Protože nemůžu miminko donosit.

3. Jaká byla Vaše přání (požadavky) vůči osvojenému dítěti? 

Nic zvláštního mě nenapadá, jsme poměrně nenároční. 

4. Máte vlastní děti? 

Ne

10. Kolik dětí byste chtěli osvojit? 

Uvažujete o dalším osvojení? 2-3

17. Jak přijala širší rodina myšlenku osvojit si dítě? (babičky, dědečkové, tety,…) 

Všichni přijali myšlenku výborně, žádný problém u nikoho nebyl.

19. Řeknete někdy svému dítěti, že je adoptované? 

Ano

21. Pokud ano, proč? 

Mělo by se to dozvědět od nás rodičů a ne někdy od někoho jiného a mělo by o sobě 

vědět všechno.

22. Kdy si myslíte, že je nejvhodnější doba na to sdělit dítěti, že je adoptované? 

Kdy je na to nejlépe připravené? Hned jak trochu vnímá, postupně mu to říkat třeba 

formou pohádky ...

9.2 Žadatelé o adopci

1. Kdy jste poprvé uvažovali o adopci? 

Po neúspěšném II.IVF

2.Proč jste se rozhodli pro adopci? 

Protože nemůžeme mít vlastní děti

3. Jaká byla Vaše přání (požadavky) vůči osvojenému dítěti? 



33

Věk cca do 1 roku, klidně dvojčata, pohlaví jedno, bílé nebo černoušek, rom ne, 

léčitelné středně těžké nemoci

4. Máte vlastní děti? 

Ne

10. Kolik dětí byste chtěli osvojit? Uvažujete o dalším osvojení? 

1 určitě nebo dvojčata, poté popřípadě sourozenec

17. Jak přijala širší rodina myšlenku osvojit si dítě? (babičky, dědečkové, tety,…) 

Naprosto v pohodě, samozřejmě otázky byly, ale jen aby se dozvěděli co všechno nás 

čeká

19. Řeknete někdy svému dítěti, že je adoptované? 

Ano, ihned

21. Pokud ano, proč? 

Není proč dítěti neříkat pravdu samozřejmě úměrně jeho věku. Pravda je to 

nejdůležitější, co je v životě potřeba, nač žít ve lži se strachem, že se to jednou dozví? 

22. Kdy si myslíte, že je nejvhodnější doba na to sdělit dítěti, že je adoptované? 

Kdy je na to nejlépe připravené? My mu to budeme říkat od prvního okamžiku, co ho 

dostaneme.
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10. Rozhovory se sociálními pracovnicemi

10.1 Sociální pracovnice z Dětského domova a školní jídelny Horní 

Krnsko

1. Jaká je kapacita DD?

48 dětí

2. Kolik dětí je v současné době v DD?

Evidenčně 35; fyzicky 34

3. Jaký a kolik je v DD personál?

- ředitel

- zástupce ředitele = sociální pracovnice

- hlavní vychovatel

- vychovatelů/ek

- ½ úvazku zdravotnice + ½ úvazku ped.asistentka (jeden člověk)

- 6 bezpečnostních pracovnic (=noční služby)

- hospodářka

- účetní

- školník

- 1 kuchařka

- 1 uklízečka

- ½ úvazku kuchařka+ ½ úvazku uklízečka (jeden člověk)

4. Kdo se stará o děti? 

Těžká otázka, prakticky všichni:

- bez THP pracovníků by neběžel provoz, ale přímou ped. činnost 

vykonávají

- ředitel  

- zástupce ředitele= sociální pracovnice

- hlavní vychovatel       

- vychovatelů (ek)      

- ½ úvazku zdravotnice + ½ úvazku ped.asistentka (jeden člověk)

+ do jisté míry i bezpečnostní pracovnice
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5. Jak často přicházejí nové děti do DD?

Nelze říci – dle rozhodnutí ředitele Diagnostického ústavu Dobřichovice.

6. Odkud přicházejí?

z regionálního pohledu – Středočeský kraj

ze sociálního pohledu – vždy z rodiny

7. Odcházejí děti z Vašeho DD do adopce nebo do pěstounské péče?

Do adopce ne, naše děti jsou na adopce „staré“. Do pěstounské péče se 

snažíme dostat každé dítě, o které neprojevují osoby odpovědné za výchovu 

náležitý zájem.

8. Kolik přibližně příjmutých dětí odchází do náhradní rodiny v rámci adopce či 

pěstounské péče?

1 – 5 dětí za rok. Do tohoto počtu se počítá i pěstounská péče v rámci rodiny, 

např. babička převezme výchovu dětí tam, kde rodiče selhávají.

9. Kolik přibližně, dětí odchází zpět do své rodiny?

Obtížná otázka. V posledních letech je trend spíše sestupný. Za loňský rok pouze 

dva a ti byli zletilí.

10. Jak často se děti vracejí do své rodiny?

Ta samá odpověď jako u otázky č.9

11. Jak staré děti přicházejí do DD a v kolika letech odcházejí?

Nelze statisticky doložit. Dostáváme děti od 3 do 17 let, záleží na rozhodnutí 

ředitele příslušného diagnostického ústavu.

V kolika odchází nelze statisticky doložit, někteří klienti selhávají a jsou 

přeřazeni do přísnějšího výchovného zařízení. Někoho za krátkou dobu 

převezme třeba babička, někdo zůstává dlouhá léta a pak se nejde pěstounská 

rodina a někdo zůstane do ukončení přípravy na budoucí povolání.

12. Jak často jsou sourozenci umisťováni do adopce či pěstounské péče?

Je to méně obvyklé, častěji odchází dítě, které je v DD samo. V loňském školním 

roce byla umístěna jedna sourozenecká dvojice do pěstounské péče mimo 

rodinu a jedna dvojice odešla k vlastní babičce.

Obě pěstounské péče již selhaly, v prvním případě dvanáctiletá dívka odmítla 

nadále setrvávat u pěstounky a zůstal tam pouze její mladší bratr a ve druhém 

případě babička nezvládla péči o vnučky a požádala o umístění do ústavní péče.
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13. Jsou sourozenci umisťováni vždy společně?

V našem DD nemáme případ, který by toto pravidlo měnil.

14. Snaží se DD nechávat sourozence pohromadě a též je společně umisťovat?

Sourozence v DD umísťujeme vždy společně do skupiny, rodiny nedělíme.

15. Přicházejí do DD jen zdravé děti nebo i nemocné či postižené děti?

Do DD běžného typu se umisťují děti zdravé, mentální retardace (hraniční 

pásmo nebo lehká mentální retardace) není překážkou, fyzicky postižené dítě 

v DD není ani nikdy nebylo. 

Rodinné skupiny jsou projektovány tak, aby bylo možné po lehké a nenáročné 

úpravě případně i dítě fyzicky postižené přijmout (montáž výtahu pro vozík,…)

16. Jaké bývá nejčastější postižení?

Nejčastější postižení – ADHD s poruchami učení a chování; hraniční či lehká 

mentální retardace.

17. Jaká je práce sociálního pracovníka ve Vašem DD? 

Sociální pracovnice vede veškerou agendu spojenou s pobytem dítěte v DD 

(sociální složka). Komunikuje s osobami odpovědnými za výchovu, úřady, soudy, 

školami apod. Vede přehled plateb a dluhů na příspěvcích na úhradu péče, 

vymáhá dluhy. Podílí se na přímé výchovné činnosti, hovoří s dětmi, zastupuje 

děti při jednání s úřady apod.

18. Jaká bývá spolupráce s rodiči umístěných dětí?

Spolupráce s rodiči je velmi obtížná. Nekomunikují, nepřebírají poštu, nezdržují 

se na uvedených adresách apod. Nenavštěvují děti v dostatečné míře, málo 

s nimi komunikují apod. Velmi často nejsou schopni zařídit i jednoduché úkony 

na úřadech, které jsou nutné např. pro snížení plateb příspěvků na úhradu péče 

za umístění dítě. Vždy jen slibují, ale sliby nedodrží, ať se slib týká pracovníků 

DD nebo dětí.

19. Jaký je Váš postoj k umisťování dětí do DD, k adopci či pěstounské péči? 

Můj postoj, je ambivalentní, je hloupé a nevhodné držet dítě v DD jako 

„trvalku“. Dítě by mělo být v DD co nejkratší dobu a mělo by se posouvat dál –

měli bychom být řešením pouze po přechodnou dobu. Pokud se podmínky 

v rodině nezlepšují a rodič neprojevuje dostatečný zájem, snažíme se dítě co 

nejrychleji uvolnit do „náhradky“. Na druhé straně nelze náhradní rodinnou 



37

péči uskutečnit za každou cenu. Máme negativní zkušenost s umisťováním 

starších dětí, tak od 10 let věku, takové děti často selhávají a vrací se do ústavní 

výchovy. 

Pěstounů a žadatelů o náhradní rodinnou péči je sice dost, ale chtějí jen malé 

děti (což naši klienti nesplňují), zvyknou si na institucionalizovaný život a změny 

na ně pak dopadají zle. Velmi problematické jsou i osobnosti budoucích 

pěstounů, jejich nároky na dítě, jejich očekávání a následné zklamání apod.

10.2 Sociální pracovnice z Dětského domova pro děti od 0 do 3 let

1. Jaká je kapacita DD?

30 dětí

2. Kolik dětí je v současné době v DD? 

30 dětí

3. Kolik je v DD personálu?

- 16 registrovaných sester

- 2 sanitární pracovnice

- lékař

- pomocnice

4. Kdo se stará o děti?

Diplomované sestry = dětské sestry

5. Kolik dětí je na jednu zdravotní sestru?

5 – 9 dětí na jednu sestru. Sestry se střídají podle směn. V DD jsou 4 skupiny 

dětí: kojenci – 5 dětí ve skupině, malé děti – 8 dětí, prostřední – 8 dětí, velké – 9 

dětí

6. Jak často přicházejí nové děti do DD?

Dle potřeby.

7. Odkud děti přicházejí? (rodina, jiný dětský domov,…)

Z rodiny, se souhlasem s adopcí, z porodnice, se souhlasem s adopcí nebo 

rozhodnutí o předběžném opatření. 

8. Kolik, přibližně, přijmutých dětí dochází do nové rodiny v rámci adopce 

či pěstounské péče?

Každý rok je to jinak.
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Rok 2010:  odešlo celkem 20 dětí.

- 5 dětí zpět do vlastní rodiny

- 12 dětí k adoptivní rodině

- 2 děti do pěstounské péče

- 1 dítě do jiného dětského domova

9. Jak staré děti přicházejí do DD a v kolika letech odcházejí?

Přicházejí děti od novorozeněte až děti do tří let.  

Odcházejí ve 3 nebo 4 letech.

10. Jak často jsou do adopce či pěstounské péče umisťováni sourozenci?

Není to časté.

11. Jsou sourozenci vždy umisťováni společně?

Vždycky.

12. Snaží se DD nechávat sourozence pohromadě a snaží se je umisťovat 

též dohromady?

Sourozenci na sebe počkají před přeřazením do nového dětského domova.

13. Přicházejí do DD jen zdravé děti i nemocné či postižené? Jaké bývá nejčastější 

postižení či nemoc? Je snadné tyto děti umístit do náhradní rodinné péče?

Těžké říci. Teď jsou v DD samé zdravé děti. 

10.3 Sociální pracovnice Městského úřadu, Mladá Boleslav

1. Jaká je průměrná doba čekání na vyřízení adopce?

Průměr nejde časově říct. Záleží na délce přípravy. Nejkratší doba může být 3 –

6 měsíců, tato doba se však může protáhnout i na 5 – 6 let.

2. Jaká je průměrná doba čekání na vyřízení pěstounské péče?

Příprava je do půl roku hotová. Čekací doba podobná jako u adopce. U čekatelů.

U dětí je to individuální. Do pěstounské péče se mohou dostat hned po zařazení 

do výběrového řízení, většinou do 1 roka.

3. Jaká je sociální práce s pěstounskými rodinami?

Sociální pracovník musí ze zákona dvakrát do roka rodinu navštívit. 

U problémových dětí bývají návštěvy častější, spolupráce se školou, časté 

umisťování do ústavní péče. Organizuje setkání pěstounských rodin, pomáhá 
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pěstounským rodinám se zajištěním sociálních dávek. Pomoc dětem při hledání 

identity, pomoc s hledáním informací o původní rodině. 

4. Jaká je práce sociální pracovnice s žadateli o adopci a pěstounskou péči?

Poučí je o samotné adopci, vysvětlí jim, jak mají vyplnit dotazník, případně jim 

pomůže s vyplněním. Dále musí zjistit zda žadatelé nebyli projednáváni 

v přestupkové komisi a vyžádá si kopii trestního rejstříku. Dále musí provést 

šetření v rodině.

Po převzetí dokumentů zahajuje správní řízení, zpracované dokumenty v kopii 

postupuje krajskému úřadu, ten zajišťuje vyšetření a přípravu žadatelů a vydává 

rozhodnutí o zařazení/nezařazení na seznam osob vhodných stát se pěstouny 

či osvojiteli.

5. Kdo zprostředkovává adopci a pěstounskou péči?

Stát, orgán sociálně – právní ochrany dětí, krajské úřady, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí v Brně.

6. Kdo zastupuje děti při řízení o adopci?

Děti zastupuje opatrovník ustanovený soudem, tedy sociální pracovník z orgánu 

sociálně – právní ochrany dětí.

7. Kdo zastupuje děti po vyřízení adopce?

Adoptivní rodič.

8. Kdo zastupuje děti při řízení o pěstounskou péči?

Biologičtí rodiče, pokud nejsou zbaveni rodičovské odpovědnosti, v případě, 

že jsou zbaveni, dítě zastupuje orgán sociálně – právní ochrany dětí.

9. Kdo zastupuje děti po vyřízení pěstounské péče?

V běžných věcech pěstouni. V podstatných biologický rodič, pokud je stále 

zákonný zástupce, v opačném případě vydává rozhodnutí soud.

10. Jak je to s adopcí romských dětí?

V roce 2009 šly do adopce 2 romské děti, v roce 2010 šlo do adopce 1 romské 

dítě. Větší šanci mají v případě mezinárodní adopce.

11. Jak je to s pěstounstvím u romských dětí?

Je častější, přesto v roce 2009 odešly 2 romské děti a v roce 2010 žádné. 

12. Jak je to s adopcí u zdravotně postižených dětí?

Podle druhu postižení, těžce zdravotně postižené děti se nedostávají vůbec.
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13. Jak je to s pěstounstvím u zdravotně postižených dětí?

Do pěstounské péče se tyto děti nabízejí častěji, bohužel zůstávají v evidenci. 
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11. Sociální zařízení

11.1 Dětský domov a školní jídelna Horní Krnsko

Zřizovatelem Dětského domova a školní jídelny Krnsko je Středočeský kraj, zařízení 

je určeno dětem s nařízenou ústavní výchovou. Poskytuje dětem plné zaopatření 

se stravou, ubytováním a ošacením, včetně nezbytně nutných nákladů na vzdělání 

a zdravotní péči.

Dětský domov je určen dětem od 3 do 18 let s nařízenou ústavní výchovou, nebo do 

ukončení jejich přípravy na budoucí povolání. Kapacita domova je 48 dětí rozdělených 

do šesti rodinných skupin. Děti bydlí v šesti rodinných, jednopatrových domcích. 

V rámci vzdělávání navštěvují děti mateřské, základní a střední školy v obci a v regionu. 

Provoz dětského domova je nepřetržitý a zajišťují ho vychovatelky, vychovatelé, 

bezpečnostní pracovníci, pokojské, správce, sociální a administrativní pracovnice.

Provoz školní jídelny zajišťují kuchařky stravou v šesti dnech v týdnu. Každou sobotu 

si děti vaří s vychovateli. 

Zdravotní péči o děti je zajištěna zdravotnicí a zdravotnickými zařízeními v obci 

a v regionu.

11.2 Dětský domov pro děti od 0 do 3 let

Zřizovatelem Dětského domova pro děti od 0 do 3 let, Mladá Boleslav je oblastní 

nemocnice Mladá Boleslav a.s. 

Kapacita dětského domova je 30 dětí, od 0 do 3 let, někdy i déle, pokud pro dítě 

není volné místo v jiném dětském domově, nebo čeká na mladšího sourozence. Děti 

mohou být přijímány samy nebo s doprovodem matky a to ze zdravotních, sociálních 

nebo zdravotně sociálních důvodů.

Úkolem dětského domova je zajistit komplexní zdravotní, sociální a výchovnou péči, 

která je zajištěna odborným zdravotnickým personálem.
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11.3 Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o dítě

Sociálně právní pomoc na oddělení péče o dítě je poskytována sociálními 

pracovnicemi. Zajišťují úpravu poměrů u nezletilých dětí či úpravu styku s druhým 

rodičem, pokud mezi rodiči nedojde k dohodě. Provádějí dohled v problémových 

rodinách, zastupují děti při rozporech mezi rodiči, nebo ty které jsou dočasně bez 

zákonného zástupce. V neposlední řadě poskytují okamžitou pomoc dětem ohroženým 

na životě a zdraví a sanace rodiny.

Specializovaná sociální pracovnice poskytuje sociálně právní poradenství v oblasti 

náhradní rodinné péče. Jejím úkolem, ne však jen jejím, je i sledování dětí v pěstounské 

péči nebo ústavní výchově.
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12. Diskuze

Ve své práci popisuji náhradní rodinnou péči. Je to velice rozšířený termín, který 

je většinou chápán jen jako adopce či pěstounská péče. Méně známé je, že pod tento 

termín je zahrnuta i veškerá ústavní péče, včetně škol a nemocnic.

Během své praxe, kterou jsem v průběhu roku vykonávala v Dětském domově 

a školní jídelně Horní Krnsko a na Magistrátě města Mladá Boleslav, na odboru péče 

o dítě, jsem sbírala informace, které jsem využila při psaní této práce. Dále jsem využila 

informace získané během mé dobrovolnické činnosti v Dětském domově pro děti od 

0 do 3 let, Mladá Boleslav.

Náhradní rodinná péče je poskytována dětem, které od státu potřebují pomoc, 

jelikož sociální situace v jejich biologické rodině není příznivá pro jejich zdravý vývoj. 

Poskytují ji státní instituce, soukromé instituce, charity a náhradní rodiny, 

prostřednictvím adopce či pěstounské péče.

Během psaní své práce jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří se mě ptali, jak je 

možné, že je tolik dětí umístěných v dětských domovech? Proč nejsou umístěni 

v adopci či pěstounské péči? Proč si je stát „drží“?

Díky nasbíraným informacím jsou mé odpovědi takovéto. S umístěním dětí do 

náhradní rodiny to vůbec není jednoduché a najít náhradní rodiče patří též k těm 

těžším úkolům. V dětských domovech jsou umístěny děti, které nemají rodinu nebo se 

o ně jejich rodina nedokáže postarat a její sociální podmínky ohrožují  zdravý vývoj 

dítěte. Děti nemohou být do náhradní rodiny umístěny z několika důvodů. Nejčastější 

důvod je, že děti nejsou právně volné, nemohou tedy být „nabídnuty“ k adopci, 

což ovšem nebrání v pěstounské péči, často však chybí souhlas rodičů. Dalším 

důvodem je, že jsou děti na adopci a pěstounskou péči staré, většina budoucích rodičů 

nemá zájem o děti školního věku. Mnohdy ani děti samy nechtějí opustit své kamarády 

v domově anebo tuto novou situaci, rodinu, nezvládly a musely se vrátit zpět do 

domova. V neposlední řadě jsou v ústavní péči děti, které jsou tu jen na krátkou dobu a 

vrátí se do své rodiny a děti kterým byla nařízena ústavní výchova z výchovných 

důvodů, aby si uvědomily, jak se mají chovat a polepšily se.
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Těžkým úkolem pro zprostředkovatele náhradní rodinné péče je najít vhodné 

osvojitele či pěstouny, kterých není tolik jako dětí, které tu pomoc náhradní rodiny 

potřebují. Budoucí rodiče mají možnost vyjádřit své představy o svém budoucím

svěřenci, jak má být staré, má to být holka, či kluk, má být zdravé, má mít bílou, 

či tmavou pleť, jakou má mít barvu očí, či vlasů. Jejich představy jsou většinou jasné, 

ovšem ne všechny děti potřebující pomoc formou náhradní rodiny jim odpovídají.

Součástí mé práce je kasuistika z pěstounské rodiny a dva krátké rozhovory 

s žadateli o adopci.

Během zpracování kasuistiky jsem se dozvěděla zajímavé odpovědi na další 

otázky, které se většině veřejnosti honí hlavou.

Například: takzvaná „čekací doba“ je prý až příliš dlouhá. Podle názoru paní M., 

která má nyní v pěstounské péči roční holčičku, je ta doba přiměřeně dlouhá. Člověk 

má možnost se během této doby setkat s opuštěnými dětmi, adoptivními 

či pěstounskými rodiči. Pomůže mu to pochopit situaci těchto dětí a ujasnit si zda má 

opravdu tu sílu začít se starat o cizí dítě a mít jej za své. 

Dalším dilematem je, zda dítě v náhradní rodině má znát svůj původ a vědět, 

že je osvojencem či pěstounem. Paní M. své roční dceři o její biologické mamince 

vypráví už nyní. Hodně odborníků doporučuje tuto informaci dětem sdělit. Anonymní 

žadatelé o adopci také souhlasí s informováním o původu dětí.
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Závěr

Cílem mé absolventské práce bylo popsat náhradní rodinou péči, jde o velice 

obšírný pojem, pod který lze zahrnout jak ústavní péči dlouhodobou, tak i ústavní péči 

krátkodobou jako je pobyt v nemocnici i dlouhodobě působící jako jsou školy 

a v neposlední řadě adopci, pěstounskou péči i hostitelskou péči.

Díky informacím o této problematice, nasbíraným na odborné praxi i mimo ni 

a studováním odborné literatury včetně zákonů, jsem zpracovala tuto absolventskou 

práci. Všechny mně dostupné informace jsem využila a rozdělila do dvou částí, 

teoretické a praktické.

V první části, tedy v teoretické, jsem se snažila přiblížit pojem rodina, která je 

dle mého názoru v této problematice nejdůležitější a nejzákladnější jednotkou. Kdyby 

rodina fungovala, tak aby dítě nestrádalo a bylo šťastné, nebylo by třeba náhradní 

rodinné péče.

Dále popisuji teorii náhradní rodinné péče, jelikož jde, jak jsem se již zmínila, 

o velmi obšírné téma, zaměřila jsem se na formu, dle mého názoru, nejprospěšnější 

pro dítě, adopci. V průběhu zpracování této kapitoly jsem zjistila, že adopce jde ruku 

v ruce s pěstounskou péčí. Věnovala jsem tedy další kapitolu pěstounské péči. Mnoho 

žadatelů o adopci během řízení o adopci svou žádost změní na žádost o pěstounskou 

péči. Důvodů může být hned několik, jedním z nich je například ten, že druhá možnost 

je jednodušší co se týče „volných“ dětí. Žadatelé mohou mít požadavky, které 

tzv.právně volné děti „nesplňují“, ale děti vhodné do pěstounské péče ano, tak proč 

nepomoci alespoň jim. Dalším důvodem je, že dětí vhodných k adopci není tolik jako 

dětí vhodných k pěstounské péči, i u těch je však zaznamenán problém a to ten, 

že mnohdy už bývají starší než dětí, které jsou náhradní rodiče ochotni si vzít do své 

péče.

Tuto, teoretickou, část jsem zakončila vývojem osobnosti jedince, kterým jsem 

chtěla přiblížit všeobecný vývoj dětí, jejich vývoj v ústavní výchově a jejich vývoj 

v náhradní rodině. Sem patří i vývoj dospělého jedince, který může ovlivnit vývoj 

dítěte, tím že se ho vzdá nebo naopak tím, že mu poskytne nový domov.
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Druhá část mé práce obsahuje výzkumné metody, které mi pomohly pochopit 

náhradní rodinnou péči ze strany účastníků. Použila jsem: kasuistiku pěstounské 

rodiny, která původně žádala o adopci, dva krátké anonymní rozhovory s žadateli 

o adopci a neřízené rozhovory se sociálními pracovnicemi, které zprostředkovávají 

nebo mohou zprostředkovávat náhradní rodinnou péči. Tuto část jsem zakončila 

popisem Magistrátu města Mladá Boleslav odboru Péče o dítě a Dětského domova 

a školní jídelny Krnsko, na kterých jsem vykonávala praxi a Dětského domova pro děti 

od 0 do 3 let, Mladá Boleslav, kde působím jako dobrovolník.

Domnívám se, že jsem cíle své absolventské práce z velké části splnila. Chtěla 

jsem v praktické části popsat i podrobný průběh adopčního řízení, a to od začátku do 

konce, včetně chování a pocitů samotných žadatelů, bohužel jsem se během své praxe 

na odboru Péče o dítě s žádnými žadateli nesetkala.
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Summary

Substitutional Family Care – Aimed at Adoption 

The main goal of the assignment is adoption and its proceedings with all the 

consequences. Substitutional family care includes adoption in general, foster care, 

state institutions and charity as well as feelings, attitudes and adoption of participant’s 

behaviour.

The partial targets of the assignment are the explanation of substitutional family care, 

description of personality development – primarily of children from about 0 to 3 years, 

and comparison opinions of workers from children’s home and workers from social 

welfare department.

The theoretical part of the assignment involves description of the child’s 

development, of substitutional family care e. g. children’s home, institute for infants, 

adoption, foster care, tutorship and host care.

Adoption is just one of several ways of expanding family. It’s procedure when 

people legally assume the role of parents for a person who is not their biological child. 

This is legal transfer of parental rights from one parent to another and children have 

the same legal status as biological child. Adoptive parents become childless couple or 

family with their own child when they want to help.

A child is available for adoption in the law when the court deprives parents of 

legal responsibility, parents leave over their children or death of parents etc.

The practical part contains three case histories. By these case histories the 

family with the adopted child, the family that is prepared to adopt children and the 

family with the child in foster care are compared.

Next, the social services, in which practical training took place, are described:  

Children’s home Horní Krnsko and District authority of Mladá Boleslav – social welfare 

department, and Children’s home for children from 0 to 3 years, Mladá Boleslav,

where I work as a volunteer. 

The results of the assignment show that many people in the Czech Republic live 

in an unfavourable situation. It results in the placement of children into children’s 

homes.  Only one child from Children’s home in Horní Krnsko was placed into foster 
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care during the last year. 30 children aged 0 to 3 years were admitted into Children’s 

home in Horní Krnsko, and the same number of children was discharged - some 

children were returned to their families, some children were placed in adaptive 

families, some children were placed to foster care, finally one child was sent because 

of his age to other children’s home. Thanks to registration of children that are legally 

free either for adoption or foster care in District authority Mladá Boleslav four children 

could be placed into foster care and five children into adaptive homes. 

Key words: child and its development, adoption, foster care, children’s home, charities, 

legal documents, be legally free for adoption 



49

Bibliografie

Monografie

1. ANTIER, E. Dítě toho druhého. 1.vyd. Praha : Portál s.r.o., 2005. 144 str. ISBN 
80-7178-946-1.

2. BUBLEOVÁ, V. a spol. Pěstouni mají právo na služby. Vydání není uvedeno. 
Praha : Občanské sdružení Rozum a Cit, 2007. ISBN není uvedeno

3. ČERČNÁ, J. Selected chapters for social Workers. 1. vyd. Brandýs nad Labem : 
2006. Nakladatelství není uvedeno. 187 s. ISBN není uvedeno.

4. JANÁKOVÁ, L. Dary se přece nevracejí. 1.vyd. Praha : Triton, 2009. 189 str. ISBN 
978-80-7387-028-7.

5. KOVAŘÍK, J. a kol. Náhradní rodinná péče v praxi. 1100.vyd. Praha : Středisko 
náhradní rodinné péče a Portál s.r.o., 2004. 167 str. ISBN 80-7178-957-7.

6. MATĚJČEK, Z. Osvojení a pěstounská péče. 1.vad. Praha : Portál s.r.o., 2002. 152 
str. ISBN 80-7178-637-3.

7. MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. 1.vyd. Praha : Grada 
Publishing a.s., 2005. 184 str. ISBN 80-247-0870-1.

8. MOTEJL, O..ČERNÁ, I., PANOVSKÁ, K., MATYÁŠOVÁ, P. Rodina a dítě. Brno :  
Kancelář veřejného ochránce práv, 2007. 215 str. ISBN není uvedeno.

9. PREKOP, J. Jak být dobrým rodičem, Krůpěje výchovných moudrostí. 1.vyd. 
Praha : Grada Publishing a.s., 2001. 84 str. ISBN 80-247-9063-7.

10. SALADIN-GRIZIVATZ, C. Rodičovská autorita. 1.vyd. Praha : Portál s.r.o., 2002. 
98 str. ISBN 80-7178-676-4.

11. SAUZÉDE, J-P., SAUZÉDE-LAGARDE, A. Spokojené soužití v nové rodině. 1.vad. 
Praha : Portál s.r.o., 2007. 160str. ISBN 978-80-7367-295-9.

12. SCHOOLEROVÁ, J. E. Adopce vztah založený na slibu. 178.vyd. Praha : Návrat 
domů, 2002. 217 str. ISBN 80-7255-066-7.

13. ZEZULOVÁ, D. Domov je místo, odkud tě nevyhodí. 1.vyd. Olomouc : V.U.G. spol 
s.r.o., 2006. 128 str. ISBN 80-903799-0-7.

Seriálová publikace

1. NOVOTNÁ, V. Osvojení, nebo pěstounská péče? Právo a rodina. 2005, č. 8, s 6-
10.

2. NOVOTNÁ, V. Osvojení, nebo pěstounská péče? Právo a rodina. 2005, č. 9, s. 6-
8.

Elektronické dokumenty

1. Adopce.com projekt náhradní rodinné péče. Adopce. [online]. 2010 [2010-
10.11]. Dostupný z WWW: 
http://www.adopce.com/beta/adopce/adopce.php?stranka=9

2. Fond ohrožených dětí. Adopce. [online]. Není uveden [2010-10-9]. Dostupný 
z WWW:  http://www.fod.cz/stranky/adopce/nrp/osvojeni.htm



50

3. Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí. Dávky pěstounské péče. 
[online]. 2009 [2010-11-11]. Dostupný z WWW: 
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pestounska_pece

4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu 
ústavní výchov nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči ve školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. [online]. 
2006 [2011-1-12]. Dostupný z WWW: http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-
o-vykonu-ustavni-vychovy

5. Rodina. Pěstounská péče je tvrdá práce. [online]. 1999 [2010-11-11]. Dostupný 
z WWW: http://www.rodina.cz/clanek5703.htm

6. Wikipedie. Rodina. [online]. 2001 [2010-10-9]. Dostupný z WWW: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina

7. Zákony ČR onLine. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů. 
[online]. 2004 [cit. 2010-10-13]. Dostupný z WWW: 
http://www.zakonycr.cz/seznamy/094-1963-sb-zakon-o-rodine.html

Jiné dokumenty
1. Mgr. HAVLÍČKOVÁ, J. Přednáška psychologie. Leden 2009 – květen 2010.



51

Seznam příloh

Příloha 1: Desatero pro náhradí rodiče
Příloha 2: Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do péče, část A
Příloha 3: Svěření dítěte do Vaší péče, část B
Příloha 4: Dotazník pro náhradní rodinnou péči
Příloha 5: Vlastní lékařské vyšetření
Příloha 6: Hodnocení zaměstnavatele
Příloha 7: Souhlas s poskytnutím informací
Příloha 8: Souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny
Příloha 9: Osnova



Přílohy

Příloha 1

Desatero pro náhradní rodiče
(podle Zdei1ku Matějčku u Zdeňka Dytrycha)

1) Nebojme se přijmout své náhradní rodičovství! Slovo "náhradní" tu neznamená 
něco podřadného, naopak znamená pomoc dítěti tam, kde je jí nejvíce potřeba. 
Důraz je na slovu "rodičovství". To je skutečné a pravé, jestliže jsme jednou dítě za 
své přijali – a jestliže jsme je přijali takovým, jaké je, tj. bez předsudků a bez 
podmínek.

2) Nebojme se o lásku dítěte! Není hlas krve. Prokázalo se v mnoha výzkumech, že 
dítě za matku a otce přijímá ty, kdo se k němu mateřsky a otcovsky chovají, a že 
mu vůbec nezáleží na tom, zdali k tomu mají potvrzeni z porodnice. Vzájemný
vztah se vytváří soužitím čili sdílením života.

3) Nebojme se práce na sobě samých! Je pravda. že vlastni (biologičtí) rodiče mají
snažší cestu k porozuměni dítěti v jeho individualitě u jedinečnosti. Adoptivní 
rodiče a ostatní vychovatelé v NRP se k tomu musí teprve propracovat. 
Nedočkavost, netrpělivost, dlouhodobé neuspokojeni potřeby rodičovství jsou jim 
v tom spíše překážkou než pomocí. Musí zkrátka na sobě více pracovat, musí více 
myslet, více toho procítit (a zřejmě i více trpět) - zato však většinou své rodičovství 
do větší hloubky prožívají a více si z něho pro růst své vlastni osobnosti odnášejí.

4) Zatajená pravda je lidských vztazích nebezpečná! Novy svazek nemůže pojistit
sebelepší zákon, nýbrž pravda. Zákon o rodině vychází takovémuto svazku vstříc a
poskytuje mu vnější ochranu. Tu vnitřní mu však mohou zajistit jen sami rodiče. 
Stane se tak. přijmou-li identitu náhradních rodičů, a budou-li vést dítě. aby i ono 
přijalo pozitivní identitu přijatého dítěte.

5) Dítě má o sobě vědět víc, než vědí ostatní! To proto. aby nebylo zaskočeno
informacemi, kterým nerozumí a které mohou neblaze poznamenat jeho vztah k
rodinným vychovatelům. Jeho identita má být jasná, čistá o spolehlivá. Má si být
jisto, že „jeho lidé" je mají rádi, že je "nedají, děj se co děj" a že jim na něm záleží.

6) Nestačí sdělit, je třeba sdílet! Nečekat, až se bude dítě ptát, ale začít při vhodné
příležitosti sami. Adoptivní rodiče se někdy mylně domnívají. že když dítěti jednou 
řekli, že je přijali z dětského domova a dítě na to nijak nereagovalo, že splnili svoji
povinnost. K tomu, aby dítě pravdu skutečně přijalo a dobře zabudovalo do své 
osobnosti, je však třeba onen fakt opakovaně sdělovat a prožívat (např: slavení 
dnu, kdy rodiče dítě přijali jako druhých narozenin, atd).

7) Dítě není z nás, ale je naše! Nemusíme se bát nepříznivé genetické výbavy, ale
musíme počítat s tím, že některé povahové rysy dítěte, jeho sklony, úroveň jeho
intelektových schopností i rozložení a výkonnost jeho jednotlivých mentálních 
funkcí jsou vždy do určité míry dědictvím po předcích. S tímto dědičným
potenciálem se má dále výchovně pracovat, ale ne se snahou jej potlačit nebo 
přetvořit.
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8) S horším počítejme, lepším se dejme překvapit! Tato poučka platí vlastně všude 
tam, kde rodiče (ať vlastni nebo nevlastní) přijímají s dítětem něco neznámého –
což je vlastně vždy. Přepjatá očekávání, nadnesené ideály, stejně jako určitá
zaslíbení jež by dítě podle našeho přání mělo splnit, jsou velmi nebezpečné. Stejně
tak je tomu s důvěrou v "neomezeno moc výchovy a lásky". Zklamání, které 
následuje, může být začátkem konce.

9) O vlastních rodičích dítěte jen to dobré! K identitě dítěte patří' vědomí o vlastním
původu, tedy i o vlastních rodičích - ke zdravé identitě patří světlý obraz o původu 
a lidech na něm účastných. .S existencí vlastních rodičů se musí vyrovnat jak
adoptivní rodiče, tak nevlastní matky u otcové po rozvodu nebo úmrtí rodičů 
vlastních. Jen pěstouni mají v tomto bodě situaci poněkud usnadněnou, neboť' 
podle zákonu vlastní rodiče zastupují, avšak plně je nenahrazují. Také se 
nesnažíme v dítěti vzbuzovat pocit vděčnosti, ale realisticky mu nabízíme sebe 
jako ty, kdo je mají rádi. Fakt, že vlastní rodiče dítě opustili, vykládáme spíš jako
nemoc, nedostatek schopností k výchově, nešťastnou shodou okolností, nikoli 
však jako morální špatnost.

10) Otevřené rodinné společenství! Adoptivní rodiny, jako ostatně všechny' rodiny, 
které se něčím výrazně vymykají z běžné společenské konvence, mívají tendence 
izolovat se a vytvářet si obranné a ochranné mechanismy, jakoby očekávali útok 
zvenčí. Přitom je velmi potřebné, aby jim při jejich nelehkém úkolu bylo jejich 
blízké i vzdálenější společenské okolí více nápomocno.



Příloha 2
ČÁST A

DOTAZNÍK PRO žADATELE O SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO SVÉ PÉČE
( osvojení O, pěstounská péče O, poručenství O, jiné O)

1. OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení: rozená:
Datum a místo narození: rodné číslo:
Bydliště:
Státní příslušnost: národnost:
Stav: náboženské vyznání:
Číslo občanského průkazu (pasu):

VZDĚLÁNÍ (název školy, vyučení, odborné zkoušky)
základní O    vyučen v oboru O ………………………………………………………………………………………
středoškolské O …………………………………… vysokoškolské O ……………………………………………
jiné odborné zkoušky ……………………………………………………………………………………………………

ZAMĚSTNÁNÍ (název zaměstnavatele, Vaše postavení v zaměstnání apod.)

ZÁJMY

Jste členem:
zájmového sdružení ano I ne politické strany ano / ne
sportovního oddílu ano / ne náboženské společnosti ano / ne
občanského sdružení ano I ne jiné ………………………………………………………

Pracoval/a jste O pracujete O s dětmi ano I ne

ZDRAVOTNÍ STAV

•   trpíte postižením tělesným O smyslovým O nebo duševní poruchou O    ano I ne

     pokud ano, jedná se o stav vrozený O trvalý O  dlouhodobý O krátkodobý O?

•  nemoci, na které se léčíte:

•   léčil/a jste se O léčíte se O ze závislosti ano / ne

     drogové O alkoholické O hráčské O jiné O, jaké ……………………………………………………

• jiné údaje o Vašem zdravotním stavu (alergie, dlouhodobé užívání léků, apod.):
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RODIČE

Matka

Jméno a příjmení rozená:
Datum a místo narození:
Zemřela v roce:
Příčina úmrtí:

Otec

Jméno a příjmení:
Datum a místo narození:
Zemřel v roce:
Příčina úmrtí:

Sourozenci

ano / ne kolik kolikátý/á jste v pořadí:

MANŽELSTVÍ

Manžel

Jméno a příjmení: rozená:
Datum a místo narození: rodné číslo:
Datum uzavření sňatku:
Délka známosti před sňatkem:
Délka společného soužití před sňatkem:
Pořadí manželství:
Jste-li rozveden/a: kolikrát: v roce:

Kdo podal návrh na rozvod a z jakého důvodu:

Z předchozích manželství jsou děti ano / ne kolik:

Jste s dětmi v kontaktu ano / ne jak často:

Žije s Vaší rodinou někdo ve společné domácnosti ano / ne
(kdo, proč,jak dlouho,jak se účastní Vašeho společného života apod.)
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BYTOVÉ POMĚRY
(uveďte, kde žijete, jak velký obýváte byt nebo dům, máte-li zahradu, vybavení bytu, 
okolí apod.)

Uved'te vlastnický vztah k bytu nebo domu kde žijete

OSTATNÍ MAJETKOVÉ POMĚRY

VAŠE FINANČNÍ SITUACE

Příjmy pravidelné ano / ne ve výši:
Příjmy nepravidelné, občasné ano / ne jaké: ve výši:
Dávky státní sociální podpory ano / ne jaké: ve výši:

Dávky sociální péče ano / ne jaké: ve výši:

Soudně určená vyživovací povinnost: ano / ne ve výši:

Jiná platební povinnost ano / ne jaká: ve výši:

II.ÚDAJE O DĚTECH

l. Jméno a příjmení:

Datum narození: současný pobyt:

Dítě vlastní O osvojené O v pěstounské péči O manžela O jinak O
Zdravotní stav:

prodělal/a běžná dětská onemocnění:

•   trpí postižením tělesným O smyslovým O nebo duševní poruchou O       ano / ne
     pokud ano, jedná se o stav vrozený O trvalý O dlouhodobý O krátkodobý O?

• dlouhodobě se léčí:

Ostatní údaje:
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2. Jméno a příjmení

Datum narození: současný pobyt:

Dítě je vlastní O osvojené O v pěstounské péči O manžela O jinak O

Zdravotní stav:

prodělal/a běžná dětská onemocnění:

•    trpí postižením tělesným O  smyslovým O  nebo duševní poruchou O         ano / ne

      pokud ano, jedná se o stav vrozený O   trvalý O   dlouhodobý O   krátkodobý O?

•    dlouhodobě se léčí:

Ostatní údaje:

3. Jméno a příjmení:

Datum narození: současný pobyt:

Dítě je vlastní O   osvojené O   v pěstounské péči O   manžela O   jinak O

Zdravotní stav:

prodělal/a běžná dětská onemocnění:

•   trpí postižením tělesným O   smyslovým O   nebo duševní poruchou O          ano / ne

     pokud ano, jedná se o stav vrozený O   trvalý O   dlouhodobý O   krátkodobý O?

•   dlouhodobě se léčí:

Ostatní údaje:

Uveďte, zda jste vychovával/a; vychoval/a nějaké dítě; současný styk s tímto dítětem,
jeho věk; problémy, které se během výchovy vyskytly; Vaše výchovné poznatky a 
tendence; uveďte i jiné zkušenosti a poznatky z práce s dětmi:

Potvrzuji, že údaje, které jsem uvedla jsou pravdivé a jsem si vědom/a toho, že uvedení
údajů nepravdivých může mít za následek vyřazení mé žádosti z evidence žadatelů.
Datum: Podpis žadatele:



Příloha 3
ČÁSTB

SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO VAŠÍ PÉČE
(žadatelé vyplní společně)

1) Proč a jak dlouho uvažujete o přijetí dítěte do vaší péče?

2) Hovořili jste s někým o vašem záměru a jaký měl názor na vaše rozhodnutí?
s dětmi:
s osobou, která s vámi žije ve společné domácnosti:
s rodiči / sourozenci:
se širší rodinou:
ostatními:

3) Chcete čekat, než bude vyhledáno dítě podle vašich představ?
ano / ne jak dlouho:

proč:

4) Která z následujících možností je pro vás přijatelnější:
a) získat dítě co nejdříve, nezáleží na tom, jaké bude;
b) počkat tak dlouho, dokud nebude vyhledáno dítě podle našich představ.

5) Chcete osvojení utajit před okolím?
ano ne nevím v žádném případě

6) Kdo zůstane s dítětem po přijetí do rodiny doma?

7) Bude vám s výchovou dítěte někdo pomáhat?
ano/ne kdo:

8) Přijmete dítě odlišného etnika než je vaše?
ano ne nevím v žádném případě

jakého:

9) Přijmete dítě, u kterého bylo zjištěno
postižení tělesné O ano / ne / nevím / v žádném případě
postižení smyslové O ano / ne / nevím / v žádném případě
duševní porucha O ano / ne / nevím / v žádném případě
jiné onemocnění O ano / ne / nevím / v žádném případě
Jaké onemocnění by vám nevadilo?
léčitelné O ……………………………………………………………………………………………………………
neléčitelné O ……………………………………………………………………………………………………….
vzhledově zjevné O ………………………………………………………………………………………………
jiné: ………………………………………………………………………………………………………………………
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VAŠE PŘEDSTAVY O DÍTĚTI A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Pohlaví:
Věk:
Vzhled, povaha, původ, apod.:

Zdravotní stav (intelekt) dítěte:

Jiné:

Podpis žadatelky: Podpis žadatele:

Datum:

PŘÍLOHY K DOTAZNÍKU:
1. Fotografie žadatelů (ne starší 1/2 roku)
2. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
3. Potvrzení zaměstnavatele o příjmech
4. Kopie oddacího listu
5. Lékařská vyšetření podle orgánu sociálně právní ochrany
6. Další doklady, které si vyžádá orgán sociálně právní ochrany



Příloha 4

Dotazník pro náhradní rodinnou péči
(příloha č. 1)

Příjmení: Jméno:
Bydliště: Rodné číslo:
Rodinný stav: ženatý vdaná svobodný(á) rozvedený (á)

manželství I., II., m.

Anamnéza: (vyplní žadatel o NRP)

Rodinná:
- vyskytlo se ve Vaší rodině (rodiče, sourozenci, děti) nějaké dědičné nebo závažné
   onemocnění
    ne
     ano – jaké

Osobní:
- jaká závažnější onemocnění jste prodělal(a)

- byl(a) jste pro somatické (interní, neurologické, ortopedické, apod.)
  onemocnění někdy v nemocnici
  ne
  ano – kdy

          - pro jaké onemocnění

- byl(a) jste pro duševní onemocnění někdy v nemocnici
  ne
  ano – kdy

         - pro jaké onemocnění

- utrpěl(a) jste nějaký závažný úraz
  ne
  ano- kdy
         - jaký
         - zůstaly Vám nějaké následky - ne
                                                                - ano – jaké
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Nynější onemocněni:

- léčíte se v současné době pro nějaké somatické (interní, neurologické, ortopedické,      
  apod.) onemocnění
  ne
  ano - jaké

- docházíte pravidelně k praktickému lékaři
  ne
  ano - jak často

           - proč

- docházíte k odbornému lékaři
  ne
  ano - jaké odbornosti
          - pravidelně
          - občas
          - proč

- užíváte trvale léky
  ne
  ano - jaké (vyjmenovat)

- pobíráte plný nebo částečný invalidní důchod
  ne
  ano - jaký, odkdy

Cítíte se zdráv(a)
ano
ne - jaké máte potíže

Prohlašuji, že jsem uvedl(a) pravdivé údaje.

…………………………… ………………………………….
Podpis žadatele(ky) Datum



Příloha 5

Vlastní lékařské vyšetření:
vyplní registrující praktický lékař pro dospělé

Anamnéza: rodinná

                     osobní
                     sociální

Objektivní vyšetření:

Orientace

Kontakt

Sluch

Zrak

Chůze a stoj

Pohyblivost

Hlava

Krk

Hrudník

Břicho

Páteř

Končetiny - horní

Končetiny - dolní

Diagnostický souhrn:

Současná terapie:

Přiložené odborné nálezy:

……………………………………………… ……………………………...
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Hodnocení zaměstnavatele *

Název a adresa zaměstnavatele (IČO):

potvrzujeme, že (jméno a příjmení)………………………………………………………………………………

je u nás zaměstnána od ……………………………………a v současné, době je pracovně zařazen

jako ……………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Pracovní hodnocení:

2. Porušení pracovní kázně:
ano O    ojediněle O    opakovaně O ne O
(jakým způsobem, použitá sankce):

3. Osobní hodnocení:
(uveďte veškeré důvody, které z vašeho pohledu svědčí ve prospěch nebo neprospěch 
svěření dítěte do péče žadatele)

V ……………………………………., dne ……………………

Razítko a podpis:

* Toto potvrzení se vydává pouze jako součást žádosti o svěření dítěte do péče žadatele
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Souhlas s poskytnutím informací

Tímto dávám souhlas ke zjišťování a shromažďování osobních údajů - podkladů
pro správní řízeni dle ust. Zákona Č. 10112000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu řízení ve věcí zprostředkování
náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounské péče) až do doby archivace a
skartace.

Dále souhlasím s postoupením kopie správního spisu Kraj skému úřadu
Středočeského kraje k vydání rozhodnutí ve věci samé.

V Ml. Boleslavi dne …………………………………… Podpis …………………………………
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Souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny
Podle ustanovení § 21 odst. 3 písm.h) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 

ochraně dětí v platném znění

Souhlasím s tím, že se zúčastním přípravy k přijetí dítěte do rodiny, pokud mi to 
bude orgánem sociálně-právní ochrany zprostředkující náhradní rodinnou péči 
uloženo.

Souhlas se zjišt'ováním osobních údajů
Podle ustanovení § 21 odst. 3 písm.g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí v platném znění

Souhlasím s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovávající náhradní 
rodinnou
péči má právo zjišťovat veškeré potřebné údaje o mé osobě, o způsobu mého života a 
dalších skutečnostech, rozhodných pro zprostředkování náhradní rodinné péče.

Rovněž souhlasím s tím, že orgán sociálně-právní ochrany má právo kdykoliv 
zjišťovat, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové 
dokumentaci, která je o mně, jako žadateli o zprostředkování náhradní rodinné péče 
vedena.

Souhlas s odborným posuzováním
Dále souhlasím s odborným posuzováním pro účely zprostředkování osvojení a 
pěstounské péče dle § 27 odst. 1 písm.b), (posuzování charakteristiky osobnosti, 
psychického stavu a zdravotního stavu), které provede Krajský úřad nebo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR dle § 27 odst. 2 písmo a), b).

V Mladé Boleslavi, dne ……………………………………..

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
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Osnova
pro náhradní rodinnou péči o svěření dítěte do náhradní rodinné péče

1. Charakteristika vztahů v původní rodině žadatelů

- jací byli Vaši rodiče

- jaké bylo jejich manželství

- kdo byl hlavou rodiny

- jaký byl způsob jejich života, zájmy, zvyky, zlozvyky

- stýkáte se s rodiči, jak často

- stýkáte se, se sourozenci, jak často

2. Údobí dětství a dospívání žadatele-ky

- žil jste převážně na venkově či ve městě

- jak byste hodnotil / a / výchovu svých rodičů

- jak Vás rodiče vychovávali a kdo kromě nich

- čeho si nejvíce vážíte na svých rodičích

- čeho si ve vztahu k Vám nejvíce ceníte na svých rodičích

- co jste u rodičů ve vztahu k Vám postrádal /a /

- kdo měl na Vás v mládí největší vliv

- jaké události na Vás nejvíce zapůsobily a to jednak příjemně, jednak 
nepříjemně

čím jste si přál /a / být

- dosáhl / a / jste toho

- čím chtěli rodiče, abyste byl / a /

- jaký jste měl / a / prospěch

- co Vás ve škole bavilo- nebavilo

měl / a / jste nějaké kamarády

- jakou roli jste mezi nimi hrál / a /

- seznamoval /a / jste se obtížně – snadno

- jaké byly Vaše vztahy k děvčatům – chlapcům

- vzpomínáte si ještě na svou první lásku
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3. Manželství

- kdy a za jakých okolností jste se seznámil / a / se svým manželem –
manželkou

- jak se vyvíjel Váš vzájemný vztah .

- jak byste hodnotil / a / Váš vztah dnes

- v čem si rozumíte, v čem méně a v čem vůbec ne

- jak trávíte svůj volný čas / koníčky, zájmy I, kolik času jim tak věnujete

- jaké jsou koníčky a zájmy Vašeho partnera / ky /

- co Vám na partnerovi- partnerce vadí, jaké má návyky - dobré, špatné / 
kouření, alkohol/

- Vaše návyky, zlozvyky

- co z nich vadí Vašemu partnerovi- partnerce

V případě, že uchazeči či jeden z nich byl již dříve ženatý či vdaná ,je nutno si nechat
předložit k nahlédnutí rozsudky soudu o rozvodech manželství, probrat průběh 
dřívějších
manželství a důvody, které vedly k rozvodu.

4. Váš zdravotní stav

- v dětství, dospívání, uveďte prodělané choroby, úrazy, operace

- jaký je zdravotní stav dnes

- chodíte k nějakému odbornému lékaři

5. Zaměstnání žadatele / ky /

- čím jste se vyučil / a / , co jste studoval / a /

- kdy jste nastoupil /a / do zaměstnání - změny od té doby

- jste spokojen /a / se svým současným uplatněním

- pracovní doba / od kdy, do kdy, směny, dojíždění /

- které funkce vykonáváte, jaká je jejich časová náročnost

- nebude Vás péče o dítě odvádět od výkonu těchto funkcí ?

6. Vlastní děti

- kolik času máte teď na vlastní děti

- kolik jich máte doma, jejich věk

- co dělají / škola, pracoviště /

- probereme jedno po druhém :
jaký má školní prospěch
výchovné problémy, jeho zvyky, zlozvyky
zdravotní stav / prodělané choroby, úrazy, léčba, zda bylo někdy 
dlouhodobě
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hospitalizováno atd. /
umístěno v ústavním zařízení či péči jiné osoby
proč, kdy, jak dlouho
jak spolu děti vycházejí
jak vycházíte Vy a děti se sousedy
mají děti možnost proběhnout se na zdravém vzduchu
jak trávíte čas v neděli a o dovolené
chodíte na procházky a výlety

7. Motivace a představy o náhradní rodinné péči

- co Vás přivedlo k myšlence na osvojení, pěstounské péči

- jaké o tom máte představy

- máte nějakou zkušenost s výchovou dětí / tam, kde nemají děti /

- měli jste možnost s někým o náhradní rodinné péči mluvit /odborníci, 
instituce, známí /

- hovořili jste o tom s Vaší rodinou / vlastní děti, rodiče, příbuzní /

- jaký je jejich názor

- předpokládáte, že Vám budou s dětmi pomáhat nebo že Vám do toho 
nebudou mluvit

- jak to podle Vás přijme širší okolí

Jaké by to dítě mělo být ?

- čím byste chtěli, aby by 10

- jak myslíte, že budete trávit neděle a dovolené

- budou mít děti možnost proběhnout se na zdravém vzduchu




