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Úvod
Vážení čtenáři,
publikace Muži pěstouni v ČR je u nás unikátním počinem, který se zaměřuje na velmi
specifickou oblast podpory pěstounské péče. Téma mužů v pěstounských rodinách bylo zatím
zkoumáno pouze v kontextu některých anglosaských zemí – a to velmi okrajově.
Liga otevřených mužů realizuje v roce 2015 na základě poptávky místních doprovázejících
organizací projekt Pěstujme pěstouny, zaměřený na podporu mužů pěstounů, kteří jsou nejen
u nás dlouhodobě opomíjenou cílovou skupinou. Na kvalitu života svěřených dětí mají přitom
nezanedbatelný vliv.
Tato publikace shrnuje tematické zahraniční výzkumy a analýzy, které se snaží zasadit do
místního kontextu. Zároveň poodhaluje toto málo probádané pole na základě dat získaných
z kvalitativního výzkumu, kterého se v rámci fokusních skupin zúčastnilo 21 mužů pěstounů,
jejichž příběhy a názory jsou doplněny o vhled 12 odborníků.
Výstupy z našeho výzkumu, které představujeme v rámci této publikace, lze využít jako
podklad pro další kvalitativní i kvantitativní výzkum. Také však jako sestavu praktických tipů a
užitečné vhledy do tématu, které mohou inspirovat každého, kdo s pěstouny nějakým
způsobem pracuje.

Přeji příjemné a inspirativní čtení!
Mgr. Josef Petr
Liga otevřených mužů
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Pěstounská péče v ČR
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Od konce druhé světové války je celosvětovým trendem omezování ústavní výchovy a
podpora náhradní rodinné péče. Tento trend je pevnou součástí tzv. „deinstitucionalizace“
péče o ohrožené děti1, která je od 90. let, přes silnou tradici ústavní výchovy, prosazována i
v ČR. MPSV evidovalo k 31. 12. 2014 celkem 10 244 osob, které měly alespoň jedno dítě
svěřené do dlouhodobé pěstounské péče. Dále pak nově 421 pěstounů na přechodnou dobu.
Jejich počet se v roce 2014 téměř ztrojnásobil. (MPSV 2014) Počet dětí v pěstounských
rodinách převýšil počty dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech. S počtem
pěstounů a dětí svěřených do jejich péče tedy roste i potřeba vzdělávání pečujících mužů a
žen, stejně jako potřeba tematického výzkumu, který bude systematicky analyzovat
pěstounskou péči v ČR z různých perspektiv.
V této kapitole nabízíme základní vhled do problematiky pěstounské péče v ČR, který může
čtenáři usnadnit následnou orientaci v textu. Prostřednictvím dostupných kvantitativních dat
se snažíme představit kontext, ve kterém byl náš výzkum v roce 2015 realizován.

Druhy náhradní rodinné péče
Pěstounství je jednou z forem tzv. náhradní rodinné péče, která má více různých forem, a pro
následnou orientaci v textu bude vhodné je na tomto místě uvést:
1. Osvojení dítěte/Adopce = dochází k úplnému osvojení dítěte náhradní rodinou. Dítě
získává příjmení nové rodiny a původní rodiče ztrácí svá rodičovská práva. K této formě
náhradní rodinné péče může dojít od 6. měsíce věku dítěte. Osvojení je bez nároku na
honorář.
2. Dlouhodobá pěstounská péče = dítě může být do pěstounské rodiny svěřeno
kdykoliv od narození do naplnění své plnoletosti. Pěstouni se o dítě starají dlouhodobě
jako náhradní rodiče a mají nárok na honorář. Dítěti je možné za určitých podmínek
změnit příjmení, ale rodičovská práva původních rodičů zůstávají, stejně jako bývá
zachován kontakt dítěte s původní rodinou.
3. Pěstounská péče na přechodnou dobu = nově podporovaná forma péče, která má
dítěti krátkodobě zajistit stabilní rodinné prostředí před návratem do původní rodiny
nebo vstupem do jiné formy náhradní rodinné péče. Pěstounská péče na přechodnou
dobu je honorována významně více než klasická pěstounská péče a je v podstatě
samostatnou profesí. Nesmí trvat déle než 1 rok, dítě zůstává v kontaktu s původní
rodinou a ponechává si její příjmení.

„Za deinstitucionalizaci je považován proces přechodu z institucionální péče na alternativy, které
vycházejí z péče komunitní. Deinstitucionalizace posiluje roli obcí, zdůrazňuje význam rodiny a
podporuje rozvoj preventivních i podpůrných služeb.“ (Sychrová 2012: 9)
1
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4. Poručenství = dochází k úplné implementaci dítěte do náhradní rodiny, velmi často
v rámci příbuzenských vztahů původních rodičů, kteří buď zemřeli, nebo nejsou dále
schopni vykonávat své rodičovské povinnosti. Poručenství je honorováno a zaniká
dosažením plnoletosti dítěte.
Více informací o pěstounské péči v ČR, právech a povinnostech pěstouna i sadu rozličných
praktických doporučení lze nalézt v příručce Já pěstoun, která byla zpracována v rámci
kampaně Hledáme pěstouny. (Nadační fond J&T 2013)

Zdroj: (Nadační fond J&T 2013)

Nejčastější důvody, proč biologičtí rodiče nepečují o své děti (Nadační fond J&T 2013):
■

Extrémně nízký věk rodičů

■

Citová nezralost

■

Duševní nemoc

■

Těžké zdravotní postižení dítěte

■

Neúnosná sociální situace

■

Alkoholismus a jiné závislosti

■

Těžké onemocnění či smrt rodičů

Zájem o pěstounskou péči
Pěstounské péči se v ČR věnovalo již několik kvantitativních výzkumů. Agentura STEM
provedla průzkum veřejného mínění o pěstounské péči v roce 2006 v rámci pravidelného
omnibusového šetření. Podle něj 64 % respondentů považuje podíl dětí v ústavní péči v ČR
za velký problém. 55 % si myslí, že v ústavech u nás oproti jiným státům žije nadprůměrný
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počet dětí. Podle stejného průzkumu pomáhalo v roce 2005 opuštěným dětem nějakým
způsobem 20 % lidí. Dalších 39 % respondentů deklarovalo, že by bylo ochotno vzít opuštěné
dítě do péče. Zajímavá data ukazuje otázka, zda by si respondenti vzali dítě s menším
zdravotním postižením (23 %) v porovnání s ochotou vzít si domů zdravé romské dítě (12 %)
(STEM 2006). V porovnání s výzkumem STEM/MARK z roku 2015 je však dnes otázka etnicity
již méně důležitá. 45 % respondentů uvedlo, že by pro ně původ v některé z národnostních
menšin nebyl u svěřeného dítěte důležitý. (STEM/MARK 2015)
■

V roce 2015 zvažuje péči o cizí dítě 52 % lidí

V roce 2015 realizovala agentura STEM/MARK kvantitativní výzkum pro Nadační fond J&T,
díky kterému se nám podařilo získat také kvantitativní data o rozdílech mezi muži a ženami
v přístupu k náhradní rodinné péči. Tato data jsou k dispozici v části textu Muži a pěstounská
péče. Výzkum však přináší také zajímavá data o představách běžné populace v souvislosti
s náhradní rodinnou péčí obecně. Podle výsledků šetření by nějakou formu péče o cizí dítě
zvažovalo 52 % respondentů. Častěji se jedná o ženy, nejmladší věkovou kohortu 18–29 let a
také vzdělanější lidi. Mezi opačně smýšlejícími respondenty jsou častěji muži, zástupci
nejstarší věkové kohorty 56–65 let a lidé s nižším stupněm vzdělání. Výzkum přináší také data
k tomu, zda hraje v motivaci k zapojení do nějaké z forem náhradní rodinné péče roli
religiozita, resp. křesťanství. Ukázalo se, že mezi věřícími je sice o něco více těch, kteří by
péči o cizí dítě zvažovali, ale tento rozdíl není statisticky významný. (STEM/MARK 2015)
■

Vážný zájem o náhradní rodinnou péči vzrostl za 3 roky o 17 %

Nejpreferovanější formou péče o cizí dítě je osvojení dítěte (adopce), kterou by zvažovalo 51
% respondentů. O dlouhodobé pěstounské péči by uvažovalo 35 % dotazovaných. Nejméně
žádanou formou je pěstounská péče na přechodnou dobu, kterou by zvažovala pouze 1/8
dotázaných. Tato data se však trochu více přiblíží realitě, pokud se podíváme, kolik lidí by
některou z forem pěstounské péče nebo osvojení zvažovalo „vážně“ (vyhledávání informací,
diskuze s rodinou a příbuznými). Vážný zájem má 28 % respondentů. Jsou mezi nimi spíše
starší lidé a častěji také ti, kteří znají ve svém okolí nějakého pěstouna. Zbylých 72 % o péči
„jen uvažovalo“. Mezi těmito respondenty jsou častěji nejmladší lidé do 29 let. Proti výzkumu,
který realizovala v roce 2012 agentura Perfect Crowd a který obsahoval stejnou otázku, se
však „vážný“ zájem zvýšil o 17 %. (STEM/MARK 2015; Perfect Crowd 2012)
■

Obavy lidí z náhradní rodinné péče mohou být překonatelné pomocí
systémových změn

Respondenti, kteří o žádné z forem péče o cizí dítě neuvažují, uvádějí jako důvod nejčastěji
obavu z možné finanční nouze rodiny (27 %), dlouhého procesu (26 %) a vlastního selhání
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(24 %). Pouze 3 % dotázaných uvedlo, že cizí dítě nechce, pro 13 % je překážkou věk nebo
zdravotní důvody. Z těchto zjištění plyne, že hlavní překážky, které brání lidem ve větším
zájmu o vstup do procesu náhradní rodinné péče, jsou překonatelné pomocí systémových
změn a vytrvalou prací se zájemci o pěstounství a adopci.

Zdroj: STEM/MARK pro Nadační fond J T (2015)

Charakteristika pěstounských rodin
V roce 2005 realizovala agentura STEM šetření mezi pěstounskými rodinami pro nadační fond
Rozum a Cit a Středisko náhradní rodinné péče. Ukázalo se, že české pěstounské rodiny jsou
nadprůměrně početné (73 % rodin ze zkoumaného vzorku mělo víc než 4 děti), značná část
pěstounů byli lidé věřící s velmi často zachovanými tradičními rolemi žen a mužů, kdy muž je
především živitelem a žena se stará o chod domácnosti a děti. (STEM 2005). Od roku 2013
ovšem došlo ve skladbě pěstounských rodin k velkým změnám, i díky rozvoji institutu
pěstounské péče na přechodnou dobu a zařazení příbuzenské péče do systému náhradní
rodinné péče. Až polovinu pěstounů tak dnes tvoří prarodiče dětí. Další třetinu jiní příbuzní.
Průměrný počet dětí v pěstounských rodinách se tak výrazně snížil.
Naše poznání o pěstounských rodinách může obohatit také průzkum mezi pěstouny
nadačního fondu Rozum a cit z roku 2007. Konkrétně o sociodemografická data týkající se
věku a vzdělání pěstounů. Zkoumaný vzorek 686 respondentů se ukázal být významně starší
a o něco vzdělanější než průměrná populace ČR. Konkrétní čísla si můžete prohlédnout
z následujících tabulek. Je ovšem opět nutné upozornit na skutečnost, že pěstounská
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populace se v ČR mezi 2007 a 2015 prokazatelně velmi změnila a tato data jsou tedy spíše
jakýmsi oknem do minulosti.

Výzkum z roku 2012, který realizovala agentura Perfect Crowd pro Nadační fond J&T,
poskytuje pěkný přehled charakteristik zájemců o pěstounskou péči. Ekonomická situace
rodiny nemá na zájem o pěstounství výrazný vliv, a pěstouni tak mohou pocházet ze všech
socioekonomických tříd. Ukazuje se také, že zájem o pěstounství je mezi sezdanými páry větší
než u párů, které spolu žijí bez uzavření manželství ve společné domácnosti. Výzkum
potvrzuje obecně sdílený předpoklad, že věřící lidé častěji přemýšlí o roli náhradního rodiče.
(Perfect Crowd 2012)

Handicapované děti v pěstounské péči
Ještě zajímavější jsou údaje ze stejného výzkumu o handicapech svěřených dětí. Z průzkumu
vyplývá, že 22 % dětí má 5–7 handicapů. Dalších 43 % pak 2–4. To je dohromady 65 % dětí
v pěstounské péči, které mají více než 2 handicapy. Pokud se podíváme na rozložení poruch,
které podle pěstounů jejich svěřenci mají, vévodí jim především poruchy pozornosti, poruchy
učení a hyperaktivita (Perfect Crowd 2012). Jak se budete moci přesvědčit u výstupů
z výzkumu, hrají tato fakta důležitou roli v životním nastavení a potřebách mužů pěstounů.
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Muži a pěstounská péče
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Na následujících stránkách bychom čtenáře rádi seznámili především se zahraničními
výzkumy, které se věnují mužům v kontextu pěstounské péče, a pokusili se jejich poznatky
zasadit do situace v ČR. Existuje velmi málo odborných zdrojů, které by se explicitně věnovaly
pěstounské péči z genderové perspektivy, natož pak z perspektivy mužské. Přesto lze najít
několik zajímavých výzkumů a odborných textů, které téma zkoumají a analyzují. Jedná se o
britské, irské, australské a americké autory.

Nevyužitý potenciál mužů v pěstounských rodinách
Tématem mužů pěstounů se zabýval již v roce 1971 Leo Davis ve svém textu Foster
Fatherhood: Untapped resource (Pěstounské otcovství: nevyužitý zdroj). Davis srovnává roli
otce pěstouna s rolí běžného otce, který je podle něj (v souladu s dobou, kdy text vznikal)
především živitelem rodiny, zprostředkovatelem sociálního statusu dítěte i osobou, která dítě
uvádí do hodnotového systému a do společnosti. Tato role však v pěstounské péči ve velké
míře odpadá, protože hmotné potřeby dítěte jsou v USA téměř zcela pokryty veřejnými
financemi a o budoucnost dítěte se starají profesionální pracovníci pěstounských agentur.
Z role muže pěstouna se tedy částečně vytrácí význam slova „provide“, které v angličtině
zahrnuje pozici muže jako živitele, dodavatele i zprostředkovatele.2 Podle Davisova výzkumu
jsou však i přes to muži pěstouni velmi aktivní v úsilí o úspěšnou socializaci svěřených dětí
(resp. kluků3) a jejich úsilí se nijak nevymyká úsilí běžných otců. Davis si však všiml, že existuje
rozdíl mezi muži pěstouny, kteří již mají své vlastní děti, a mezi těmi, kteří je nemají. Tátové
s vlastními biologickými dětmi se ukázali být aktivnějšími ve své tradiční roli živitele a
zprostředkovatele a měli menší zájem o schůzky s pracovníky pěstounských agentur. Davis
na základě dat ze svého výzkumu doporučuje pěstounským agenturám (v ČR jsou v tomto
smyslu ekvivalentem doprovázející organizace), aby s muži v pěstounských rodinách aktivně
pracovali. Jedním z užitečných nástrojů může podle něj být i skupinová práce. (Davis 1971)

Proč na mužích záleží?
Robie Gilligan z University of Dublin ve svém textu Men as foster carers a neglected resource?
(Muži pěstouni – zanedbaný zdroj) nabízí kromě výstupů z kvalitativního výzkumu založeného

Mohli bychom samozřejmě polemizovat o tom, zda je tato myšlenka platná i pro pěstouny v ČR, o více
jak 40 let později. Pěstounská rodina v ČR nežije pouze ze státních příspěvků a většina mužů v ní svou
roli „živitele“ stále naplňuje, a může tak fungovat i jako rolový model pro svěřené dítě. Zároveň zde
nedochází k tak aktivnímu zapojení státu a neziskového sektoru jako v USA. Přesto je Davisova
myšlenka platná v tom, že dítě svěřené do pěstounské péče potřebuje od muže také jiné zdroje podpory.
3 Davis do svého výzkumného vzorku zahrnul pouze otce a kluky.
2
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na analýze dat získaných z fokusních skupin mužů pěstounů také 4 dimenze role mužů
v pěstounské rodině (Gilligan 2000: 64):
1. Význam emocionálního vztahu mezi mužem pěstounem a dítětem v pěstounské péči
Děti přicházející do pěstounské péče mají za sebou často řadu negativních zkušeností s muži,
kteří se ukázali být nevyzpytatelnými, nespolehlivými či zastrašujícími. V extrémních případech
vykazovali násilné chování nebo ve výchově dítěte úplně chyběli. Často jsou součástí traumatu
dětí i policisté či soudci (také častěji muži). Muž pěstoun má tedy v rodině důležitou
terapeutickou úlohu a může se pro dítě stát ústřední figurou, která mu skrze pozitivní a
nedestruktivní vztah pomůže vypořádat se s traumatem a negativními životními zkušenostmi
s muži. Zároveň může dětem pomoci, aby v budoucnu neopakovaly negativní vzorce mužského
chování, jehož byly svědky. Pro mnoho dětí může být pěstoun dokonce první muž, se kterým
navážou nějaký vztah.
2. Muž je pro dítě v pěstounské péči rolovým modelem
Muž pěstoun se pro dítě může stát ztělesněním péče, bezpečí i zábavy a také toho, co je
„normální“ ve vztahu mezi mužem a ženou. To může dítěti usnadnit budoucí navazování
konstruktivních a intimních vztahů s muži i ženami.
3. Muž pěstoun jako mentor socializace dítěte
Děti vyrůstající v pěstounské péči mají často velmi snížené sebevědomí kvůli předchozím
životním zkušenostem. Při rozvoji sociálních kompetencí, které pomohou dítěti toto
znevýhodnění překonat, by muži neměli hrát okrajovou roli. Naopak jsou to právě muži, kteří
mohou svým specifickým přístupem k péči sehrát roli klíčovou.
4. Vliv na přístup k pěstounské péči ze strany partnerky
Přístup mužů může ovlivnit motivaci k pěstounství u jejich partnerek. Jejich emocionální i
praktická podpora (i kritický vhled) může ženám pomoci v jejich pěstounství, především
v časech krize. Podobně může pozitivní přístup mužů ovlivnit i pohled vlastních biologických
dětí na děti přijaté do péče pěstounské.

Role muže v pěstounské rodině
V roce 2006 se tématem mužů v pěstounských rodinách zabývali také výzkumníci Kate
Wilson, Rachel Fyson a Simon Newstone. V textu Foster fathers’ experiences and
contributions představují výsledky svého výzkumu o zapojení mužů do pěstounské péče, který
realizovali na 70 pěstounských párech ve Velké Británii. Jejich výzkum se mimo jiné věnoval
také rolím, které muži v pěstounských rodinách zastávají. Již v popisu cílové skupiny autoři
zmiňují, že pěstounské rodiny jsou nadprůměrně „konvenční“ – konkrétně to znamená např.
to, že 90 % respondentů žilo v sezdaných párech, kde obvykle jeden z páru chodí do práce a
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druhý se stará o rodinu a chod domácnosti. V tom, kdo zastává tyto role, se ukazuje jasný
rozdíl mezi muži a ženami. 72 % zkoumaných mužů pěstounů pracovalo v době výzkumu na
plný úvazek, 16 % na částečný a pouze 12 % z nich popsalo sebe sama jako „pěstouny na
plný úvazek“. Nikoliv překvapivě je tento poměr zcela opačně u jejich žen (48 % „pěstounek
na plný úvazek“, 38 % pracujících na zkrácený úvazek a 13 % pracujících na plný úvazek).
Tato „konvenčnost“ se projevuje také ve vyšším průměrném počtu dětí v rodině a věku nebo
v téměř 100% deklarované heterosexuální orientaci (Wilson, Fyson, Newstone 2006).

Počet hodin týdně strávených v zaměstnání
(mimo pěstounskou péči)
50+

13%

1%

41 až 50

29%

31 až 40

0%

33%

21 až 30

9%

11 až 20

4%

1 až 10

3%

0

13%

9%
16%
13%

12%
0%

48%
10%

20%

30%
muži

40%

50%

60%

70%

ženy

Zdroj: Wilson, K., Fyson, R., Newstone, S., 2006: Foster fathers’ experiences and contributions. Child & Family Social Work
01/2007, Blackwell Publishing.

Mezi zkoumanými rodinami se ukázal také velký rozdíl v tom, jak muži a ženy zastávají
pravidelné činnosti související s péčí o děti a údržbou domácnosti. Zatímco činnosti jako
koupání dětí, péče o nemocné dítě, uklidňování rozčileného dítěte nebo rozhovory s dětmi byly
převážně úkolem žen, muži dělali častěji než ženy z celého seznamu 30 činností pouze čtyři:
rozhovory s chlapci o sexu a vztazích, sledování sportu, aktivní sportování a převážení dětí
z místa na místo. Přesto jejich výzkum neukazuje pouze tradičně maskulinní roli mužů
v pěstounských rodinách. Řada ze zmíněných činností byla podle deklarací účastníků
výzkumu v páru sdílena často rovným dílem. Zkoumaní muži byli zároveň i přes svou roli
živitele rodiny pro děti velkou emocionální oporou a deklarovali svůj velký zájem na péči o dítě.
(Wilson, Fyson, Newstone 2006)
Velmi zajímavou tematickou prací na téma mužů pěstounů je čerstvá disertační práce Fathers
Who Foster: Exploring Gendered Narratives from Foster-Fathers, kterou napsal Andrew Filip
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Heslop z Durnhamské univerzity (Heslop 2014). Heslop nabízí nejen propracované teoretické
pozadí tématu, s důrazem na genderovou perspektivu, ale také výstupy z kvalitativního
výzkumu, v němž vyzpovídal 24 mužů pěstounů se záměrem porozumět jejich motivacím a
hodnotám. Heslopův výzkum byl velkou inspirací a předobrazem pro náš vlastní výzkum mezi
muži pěstouny v ČR. Jeho práce nabízí především velmi zajímavé údaje ve vztahu k rolím,
které respondenti z jeho vzorku zastávají.
„Studie ukazuje, že existují různé role, které jsou spojovány s muži v pěstounských
rodinách. Jsou to tradiční genderové role, ale také další, které transformují
pěstounovu genderovou identitu, a role v pěstounské rodině. Ukazuje se, že muži
pěstouni se identifikují s pěstounstvím v průběhu času, jak obohacuje jejich život.
V mém výzkumu jsou muži pečující, empatičtí a emocionální, především v kontextu
jejich ‚pěstounské maskulinityʻ. Souběžně jsou ale také živiteli rodin, kteří oceňují
pěstounský honorář a často se vnímají také jako podpora ženy, která má funkci
hlavního pečovatele. Hrají tedy role, které reprodukují existující genderové vzorce,
ale zároveň jako pečující muži vytváří nové tváře maskulinity.“ (Heslop 2014: 184)

Také Damien W. Riggs z univerzity v Adelaide, který provedl v roce 2010 výzkum mezi 31
muži pěstouny, mezi kterými bylo i několik samostatně nebo v páru žijících mužů
homosexuální orientace, formuloval závěr, že muži pěstouni mohou být dobrým nositelem
nových forem pečující maskulinity, která není svázána tradičním genderovým uspořádáním.
(Riggs 2010).
Velmi zajímavý vhled do role muže v pěstounské rodině nabízí práce britského autora Simona
Newstonea z roku 2000, který se v rámci svého výzkumu soustředil na téma, jakými způsoby
muži pěstouni vnímají sebe sama jako „pozitivní rolový model“. Data z rozhovorů a fokusních
skupin s pěstouny mu ukázaly pestrou paletu deklarovaných hodnot (Newstone 2000):
■

Být pečující, neohrožující a nenásilný

■

Uváženě užívat sílu a autoritu

■

Vysvobodit dítě ze starých vzorců chování

■

Ukazovat (klukům), co je správné a co špatné

■

Společenská a rozumná konzumace alkoholu

■

Být konzistentní

■

Trávit čas s dětmi, včetně času „jeden na jednoho“

■

Poskytnout stabilní a láskyplné prostředí

■

Podporovat partnerku

■

Dávat najevo emoce (nejenom vztek)

■

Být pokorný

■

Překonávat stereotypy
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■

Mluvit o kulturních rozdílech a rozdílných systémech přesvědčení / víry

■

Sdílet rutinní úkoly v domácnosti

Zkušenosti mužů pěstounů
V roce 1999 se americký výzkumník Leslie J. Inch podrobněji věnoval specifickým
zkušenostem mužů pěstounů. Na základě hloubkových rozhovorů s 15 pěstouny definoval 4
základní kategorie jejich pěstounské zkušenosti (Inch 1999):
1.) „Na začátku“ (on becoming)
Rozhodnutí stát se pěstounem zahrnuje motivace, které uspokojují osobní zájem mužů. Ty však samy
o sobě nevedou k pěstounství. Muž se musí cítit být schopen ustát závazek a věřit, že má svěřenému
dítěti co nabídnout. Pokud pěstoun nevěří, že může být jeho snahou dosaženo v životě dítěte pozitivní
změny, stává se jeho pěstounství neudržitelným.
2.) „Otcovské role“ (fatherly functions)
Muži pěstouni nevidí velký rozdíl mezi svou rolí pěstouna a otce biologických dětí. Chtějí být jednoduše
dobrými otci. Přesto chápou, že jejich svěřené děti nemají zkušenosti se zdravými a pozitivními
rodinnými vztahy včetně specifických vztahů s muži a chtějí tuto zkušenost dětem zprostředkovat. Oproti
běžným otcům se taky častěji obávají obvinění z fyzického nebo sexuálního násilí na svěřeném dítěti,
především pokud se jedná o adolescentní dívky.
3.) „Vazba a ztráta“ (attachment and loss)
Navzdory všem radám i sebezapření vzniká většinou mezi pěstounem a svěřeným dítětem silná vazba.
Muži pěstouni silně věří, že jejich svěřené děti potřebují cítit, že někam patří a že jsou jejich rodinou
chtění. V případě, že dítě z rodiny odchází, jsou na straně pěstounů vždy přítomny emoce související s
probíhající separací. Dokonce i v případě, že se jedná o ukončení péče ze strany pěstounů.
4.) „Osobní vazby“ (personal connections)
Muži pěstouni považují za důležitou vazbu dítěte s jeho biologickou rodinou, přesto mají sami
s biologickými rodinami svěřených dětí omezený kontakt. Často se u nich objevuje také konfliktní přístup
vůči původní rodině, především vůči biologickému otci dítěte. Tento negativní přístup může být příčinou
selhávajícího kontaktu mezi dítětem a jeho otcem.

Muži se do „pěstounství“ zapojují méně než ženy
Pokud se ještě jednou vrátíme k britskému výzkumu z roku 2006, který se věnoval rolím mužů
a žen v pěstounských rodinách, můžeme vidět také rozdíly v tom, kdo v rodině pěstounskou
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péči inicioval. Zatímco ve 36 % případů to byla žena, v 48 % případů se jednalo o společné
rozhodnutí a pouze v 7 % případů pěstounskou péči inicioval muž.

Kdo přišel s nápadem stát se pěstounskou
rodinou?
10% 7%

36%
48%

Muž

Žena

Oba společně

Jiní pěstouni

Zdroj: Wilson, K., Fyson, R., Newstone, S., 2006: Foster fathers’ experiences and contributions. Child & Family Social Work
01/2007, Blackwell Publishing.

Tyto údaje potvrzuje i rozdělení jejich práce v rámci pěstounství, kdy je např. kontakt
s pěstounskými organizacemi převážně úkolem žen. Ve srovnání s muži desetinásobně
(Wilson, Fyson, Newstone 2006).
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Činnosti pěstounů podle pohlaví
Většinou muž

Oba stejně

Většinou žena

Účast na jiných školních akcích 4%
Účast na třídních schůzkách

Není relevantní

41%

7%

38%

46%

35%

Účast na společenských událostech pěstounské agentury 1%
Účast na podpůrných skupinách pro pěstouny

61%

Účast na každoročních zhodnoceních pěstounství 4%

72%
22%

25%

Kontakt s biologickou rodinou dítěte 6%
Kontakt s doktory 4%
12%

Kontakt s pěstounskou agenturou 6%

39%

59%

Účast na zhodnoceních péče o dítě 3%

Kontakt s sociálními pracovníky 6%

9% 6%

41%

Účast na vzdělávacích akcích pro pěstouny 6%

Kontakt se školou

12%

84%

7%

Kontakt s policií a soudy

17%

19%

7%

30%

6%

34%
30%

71%
29%

26%

28%

17% 7%

49%
22%

13%

55%
65%

30%

61%

15%
3%
4%
3%
3%

Zdroj: Wilson, K., Fyson, R., Newstone, S., 2006: Foster fathers’ experiences and contributions. Child & Family Social Work
01/2007, Blackwell Publishing.

Podobné výstupy nám nabízí OʼDonnel ve své analýze Ivolvement of African American Fathers
in Kinship Foster Care Services (Zapojení afroamerických otců ve službách pěstounské péče)
z roku 1999, která se věnuje vztahu mužů z afroamerické komunity k systému pěstounské
péče v USA. Na základě dat získaných z rozhovorů se sociálními pracovníky zjistil, že muži se
v kontaktu se systémem sociální péče zapojují zhruba 3x až 4x méně než ženy (OʼDonnel 1999).
Vztah mužů pěstounů se systémem pěstounské péče popisuje také Heslop, který analyzoval
odpovědi 70 sociálních pracovnic a pracovníků ve vztahu k pěstounským rodinám, se kterými
pracují. Jeho výstupy ukazují, že nízké zapojení mužů do systému pěstounské péče neplyne
pouze z nižšího zájmu mužů v pěstounských rodinách, ale také z genderové segregace ze
strany sociálních pracovnic a pracovníků, kteří muže v komunikaci často odsunují na druhou
kolej, případně je mohou vnímat i jako určité ohrožení. (Heslop 2014)
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Motivace mužů k pěstounství
Zajímavou kategorizaci motivací nabízí na základě své kvalitativní studie Heslop, který je
popisuje jako „cesty k pěstounství“. Podle něj lze motivace mužů pěstounů rozdělit do čtyř
hlavních kategorií:
1. Podpora partnerky
2. Vlastní zkušenost s pěstounskou péčí (jako dítě)
3. Rozšíření nebo vytvoření rodiny
4. Péče o děti jako životní hodnota
Příběhy jednotlivých pěstounů z jeho vzorku byly bohaté a komplexní. Představené druhy
motivací tedy spolu často koexistovaly v rámci jednoho příběhu a navzájem se ovlivňovaly.
(Heslop 2014)

Data o mužích pěstounech v ČR
V ČR neexistují odborné práce, které by se tématu mužů pěstounů explicitně věnovaly.
Pojďme se ovšem podívat na data agentury STEM/MARK, která v březnu 2015 realizovala
kvantitativní průzkum pro Nadační fond J&T Názory na pěstounskou péči a případné limitující
faktory této péče (STEM/MARK 2015). Tato data je možné nahlédnout z rozdílné perspektivy
mužů a žen. Podle očekávání můžeme vidět celkově laxnější přístup mužů k tématu. Na
otázku „Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče cizí dítě? Umíte si to představit?“
odpovědělo kladně 63 % žen a 41,5 % mužů. Když byli tito kladně odpovídající respondenti
konfrontováni s otázkou, zda by si dítě vzali do dlouhodobé pěstounské péče, kladně
odpovědělo 38 % žen a 29 % mužů. To znamená, že z celého reprezentativního vzorku by o
dlouhodobé pěstounské péči bylo ochotných uvažovat pouze 12 % mužů, zato 24 % žen. Muži
jsou celkově méně přístupní i k dalším formám náhradní rodinné péče, jak můžeme vidět v
následujícím grafu.
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Uvedli jste, že jste uvažovali o možnosti vzít si do péče
cizí dítě. Uvažovali jste o...?
(Procentuelně vztaženo k celému vzorku: n = 1001, muži = 501, ženy = 500)
70%

63%

60%
50%

42%

40%

33%
24%

30%
20%

12%

22%

20%

12%

6% 8%

10%

12%
6%

3% 2%

0%
Dlouhodobá Pěstounská
pěstounské
péče na
péči
přechodnou
dobu

Osvojení
(adopce)

Adopce na
dálku

muži

Hostitelská
péče

Nevím

Celkem

ženy

Zdroj: STEM/MARK pro Nadační fond J T (2015)

Tato data zajímavě doplňuje údaj o tom, zda svoji otevřenost k různým formám náhradní
rodinné

péče

myslí

respondenti

„vážně“

(vyhledávali

informace,

hovořili

o

tom

s rodinou/přáteli), nebo „nezávazně“ (pouze je to napadlo). Vážný zájem deklaruje pouze 27
% respondentů, z toho překvapivě 31 % mužů a 26 % žen (n = 350). Tím se cílová skupina
potenciálních zájemců o různé formy náhradní rodinné péče ještě o něco zmenšuje.
Ze stejného výzkumu lze vyvodit ještě další zajímavá zjištění. Muži mají o něco větší zájem na
tom, aby dítě svěřené do péče nemělo fyzický nebo duševní handicap. Pro 42 % mužů a 34
% žen je „velmi důležité“, aby dítě nebylo tělesně postižené. U duševního postižení uvedlo
stejnou možnost 56 % mužů a 48 % žen. Rozdíly mezi přístupem mužů a žen přitom není znát
u dalších charakteristik dětí (pohlaví dětí, národnost).
Zajímavá data vidíme také, pokud se podíváme na to, jaké obavy respondenti deklarují
v případě, že nejsou otevření některé z forem náhradní rodinné péče. Zatímco muži častěji
zmiňují obavy z určitého „vnějšího“ ohrožení – konkrétně „obava z nepochopení okolí“, „obava
z dlouhého procesu“ a především „obava z kontrol sociálních pracovníků“, ženy vnímají více
ohrožení „vnitřní“ a „vztahové“ – konkrétně „obava z vlastního selhání“ a „obava
z nepochopení ze strany partnera“. Více můžete najít v tabulce níže. Je každopádně nutné
podotknout, že při takto nízkém počtu respondentů, který vznikl dvojím tříděním, se
pohybujeme na hranici statistické chyby, a data tak můžeme vnímat spíše jako orientační.
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Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. Co je
důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?
n = 478 (muži = 293, ženy = 185)
11%

Nevím

9%
3%

Jiný důvod

9%
4%

Nechci cizí dítě / zatím děti neplánuji

2%
2%
1%

Žiji sám

8%
8%

Mám vlastní děti/vnoučata

12%
13%

Věk, zdravotní důvody

14%
16%

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

11%

Obavy z nepochopení ze strany partnera

8%
26%
27%

Obavy z finanční nouze

7%

Obavy z nepochopení okolí

11%
27%

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

23%
11%

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

20%

Obavy z dlouhého procesu (testování, přípravy, čekání
na dítě)

24%
27%
0%
ženy

5%

10%

15%

20%

25%

30%

muži

Zdroj: STEM/MARK pro Nadační fond J T (2015)

Posledním zajímavým zjištěním z tohoto výzkumu, které bychom zde rádi zmínili, je rozložení
motivací pro pěstounskou péči. Můžeme vidět, že všechny nabízené motivační faktory jsou
důležitější pro ženy.
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Co by Vás motivovalo k pěstounské péči?
n = 1001 (muži = 501, ženy = 500)
sloučené odpovědi "určitě ano" a "spíše ano"
25%
25%

Získat zaměstnání

27%
24%

Vytržení ze stereotypu
Pořídit svému dítěti sourozence/kamaráda

40%

Příležitost se něco nového naučit

54%
57%

40%

Získání nových zkušeností

48%

Možnost být někomu vzorem

63%

56%

65%
80%
75%

Soucit s lidmi, kteří neměli takové štěstí jako já
Možnost být užitečný

81%

Potřeba pomáhat druhým lidem

82%

90%
92%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ženy

muži

Zdroj: STEM/MARK pro Nadační fond J T (2015)
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Shrnutí v bodech
1. Zájem o pěstounskou péči v ČR vzrůstá, stejně jako její veřejná podpora. Spolu s tím
je však také potřeba věnovat vzrůstající pozornost specifickým tématům a výzvám
pěstounské péče, podpořit výzkum a aktivity zaměřující se na podporu pěstounských
rodin. Téma mužů pěstounů je jednou z oblastí, které je potřeba začít věnovat větší
pozornost.
2. Z dostupných zahraničních výzkumů a odborných prací vyplývá, že muži jsou v rámci
pěstounské péče dlouhodobě zanedbávanou cílovou skupinou, která má však na
svěřené děti velmi silný vliv. Pro děti vyrůstající v pěstounské péči je velmi důležitá
emocionální vazba s pozitivním mužským vzorem (rolovým modelem). Ten stojí
v kontrastu s tragickou životní zkušeností s muži, kterou děti vyrůstající v pěstounské
péči obvykle mají. Muž také často funguje jako určitý typ „mentora“, který podporuje a
usměrňuje nejen socializaci dítěte, ale také snahy partnerky, která bývá v rámci
pěstounství obvykle více aktivní.
3. Pěstounské rodiny jsou „konvenčnější“, než je obvyklý průměr. Manželé či partneři tedy
velmi často naplňují tradiční rodinné role, kdy muž je živitelem a dodavatelem, zatímco
posláním ženy je především péče o děti. To se projevuje i na zapojení do pěstounské
péče, kde jsou ženy mnohem častěji aktivnějším prvkem. Tento přístup je
v pěstounských rodinách vnímán jako funkční. Zároveň jsou však muži v pěstounských
rodinách velmi silně orientováni na rodinu a výchova dětí je pro ně také velmi důležitou
hodnotou. Může tak docházet k pnutí mezi reálnými potřebami a konzervativními
stereotypy.
4. Muži pěstouni mají specifické zkušenosti a potřeby, které je třeba v rámci podpory
pěstounů řešit. Většímu zapojení mužů však brání také nastavení systému, který je
silně feminizovaný.
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Kvalitativní výzkum Muži
pěstouni v ČR
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Náš výzkum byl designován jako kvalitativní studie explorativního charakteru, jejímž cílem bylo
obohatit naše poznání o málo zkoumaném tématu a zároveň konfrontovat výstupy
zahraničních výzkumů s českou realitou. Na základě rešerše a studia dostupných zdrojů byl
vytvořen set otázek pro fokusní skupiny s muži pěstouny a polostrukturované individuální
rozhovory s odborníky. Otázky pro fokusní skupiny byly orientovány na motivace a hodnotové
pozadí pěstounů s důrazem na individuální příběhy mužů. Zkoumány byly také potřeby, které
ve své pěstounské roli mají, a témata, která řeší. Rozhovory s odborníky sledovaly podobnou
linku, rozšířenou o zasvěcený pohled na roli mužů v rámci výchovy svěřených dětí a jejich
vztah k systému pěstounské péče.
Fokusní skupiny probíhaly v rámci tří pilotních víkendových seminářů pro muže pěstouny,
které byly realizovány od června do září 2015. Celkem se jich zúčastnilo 21 mužů.
Metodologickou nevýhodou bylo určité ovlivnění skupiny atmosférou semináře. Jako výhoda
se bezpochyby ukázala uvolněná atmosféra, která při diskuzi panovala a dovolila přítomným
mužům bez obav hovořit o svých životních zkušenostech. Přítomní pěstouni byli klienty
doprovázejících organizací z Pardubického, Ústeckého a Středočeského kraje, kteří se na
seminář za různých okolností přihlásili. Z úvodních diskuzí, které na seminářích proběhly, lze
však vyloučit, že by přítomní pěstouni měli velkou motivaci k účasti na kurzu, což by mohlo mít
negativní dopad na strukturu zkoumaného vzorku. Většina z přítomných pěstounů se na kurz
přihlásila z důvodu povinného vzdělávání. Většina mužů ve vzorku byli dlouhodobými
pěstouny. Byl mezi nimi pouze jeden, který vykonával pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Individuální rozhovory s odborníky byly vedeny samostatně během stejného časového období.
Odborníci pocházeli především z řad nevládních organizací, které s pěstouny pracují. Ve
vzorku je pouze jeden vedoucí úředník odboru sociální ochrany práv dětí. Slabou stránkou
výběru tedy může být nízký počet účastníků systému pěstounské péče, kteří k problematice
přistupují ze strany státní správy. Při počtu 12 respondentů nám ovšem přišlo metodologicky
vhodnější využít více homogenní vzorek, tvořený právě pracovníky neziskovek. Silnou
stránkou vzorku je jeho geografické rozprostření. Respondenti pocházejí z velkých měst
(Praha, Brno, Liberec), z menších měst (Svitavy, Ústí nad Orlicí) i malých příměstských obcí
(Klánovice, Čelákovice). Zároveň jsou z Čech i Moravy. Bez našeho záměru se také podařilo,
že je v něm přesně 6 žen a 6 mužů.
Výstupy z rozhovorů byly analyzovány metodou otevřeného kódování (Strauss, Corbin 1999;
Hendl 2005), díky kterému se nám zkoumaný materiál podařilo roztřídit do kategorií, najít mezi
nimi souvislosti a konfrontovat jej se zpracovanou teorií.
Z důvodu zachování anonymity jsme se rozhodli v rámci této studie nepublikovat bližší
charakteristiky jednotlivých pěstounů (jako je věk, počet dětí, zaměstnání, bydliště apod.), aby
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jednotlivé muže nebylo možné podle těchto charakteristik identifikovat. Vynechány nebo
změněny byly také veškeré citační reálie (jména dětí, lokace ústavů apod.) a všichni
respondenti v textu vystupují pod smyšleným křestním jménem. Z důvodu anonymity citací
jsme se také rozhodli neuvádět jejich přesné datum.
Určitým překvapením může být pro čtenáře vysoký počet citací a jejich „povrchní“ interpretace
z naší strany. Vzhledem k tomu, že se jedná o první tematický výzkum v ČR, chceme zachovat
explorativní charakter studie a co nejméně se pouštět do vytváření širokých kontextuálních
úvah a hledání hluboko skrytých významů. Pro tento účel nemáme ani dostatečně bohatá data.
Raději tedy naše výstupy stavíme na syrovém materiálu v podobě krátkých „příběhů“, které
ztělesňují konkrétní citace pěstounů a odborníků. Tyto úseky dat pak kategorizujeme a
hledáme mezi nimi pouze zjevné souvislosti.
Pro přehlednost jsme se rozhodli jasně oddělit výzkum mezi pěstouny a rozhovory
s odborníky, aby nedošlo k záměně. Výstupy se tedy do jisté míry obsahově překrývají, ale
forma je čitelnější a přehlednější.
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Pěstounská péče očima
mužů
Je to jedna z
Naroubovat to dítě

nejsmysluplnějších

do rodiny, to je

věcí, který můžeš v

hodně velkej

životě udělat. (Drahoš)

mozkolam. (Matouš)

Je to výzva. A když
Odhalíš nejhorší
stránky své osobnosti.
Sáhneš si na nejhlubší

vidíš ty pokroky, stojí to
za to. Stojí to za tu práci
a za ty nervy. (David)

limity. (Robert)

To dítě je na celý život. Není

Někdy mám pocit, že

to hračka, kterou si půjčím z

bych se šel zastřelit k

ústavu, chvíli si s ní pohraju

rybníku, ale nikdy bych

a půjdu si koupit jinou.

to nevrátil zpátky. (Felix)

(Cyril)
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Kdo je iniciátorem pěstounské péče?
„Žena byla tak nažhavená, že říkala, proč jedeš tak pomalu, já už tam chci být!“
(Jarmil)
Výzkum celkem jasně potvrdil závěry předešlých zahraničních studií v tom, že ženy jsou
v rodině častěji hnacím motorem pěstounské péče. V rámci zkoumané skupiny se neobjevil
ani jeden muž, který by jasně deklaroval, že by větší iniciativa byla na jeho straně4. Lišila se
pouze míra toho, jak moc byli muži do rozhodování zapojení. V některých případech je
iniciativa ženy jasně patrná. Jako příklad si můžeme vzít pěstouny Jarmila, Eduarda a
Mikuláše. Zatímco u prvních dvou jmenovaných iniciativa ženy souvisí s obdobím, kdy z rodiny
(za různých okolností) odešly dospělé děti, u Mikuláše byla pěstounská péče nastavena už
jako „vstupní podmínka“ vztahu.
Tak my jsme měli děti velký a manželka si přála, že si vezme teda ještě dítě, no tak jsme si
ho vzali. (A co sis o tom myslel tenkrát?) No tak když řekla, že by tam bylo prázdno a že děti
odejdou, no tak jsem řekl, tak si ho vezmeme, no… (Eduard)
No já jsem měl přístup k pěstounství vlastně danej tím, že jsme vedli nějaký debaty vlastně
už před tím, než jsme spolu začali chodit, nebo na začátku, když jsme spolu začali chodit,
ještě před svatbou, tak mi žena dala nějakou svoji představu, jak by chtěla mít děti, že by
chtěla dvě biologický, dvě přijatý a měla to víceméně jako „vstupní podmínku“ (smích). Pak
teda dala mi šanci vycouvat z toho vztahu, ale z tý podmínky neustoupila a já jsem říkal, že
to je v pohodě, takže tam… (Mikuláš)
Žena byla tak nažhavená, že říkala, proč jedeš tak pomalu, já už tam chci být! Měla nějakou
potřebu vychovávat nějaké to dítě. A musím říct, že prvních 5 let si to hodně užívala. Prostě
na zahradě s děckama, měla je kolem sebe jako kvočna. No ale posléze pak vyplavávaly na
povrch nějaký starosti, nějaký diagnózy dětí, se kterýma jsme nepočítali, ale že bychom si při
tom rozhodování položili přímo otázku, jestli tam je nějaký nebezpečí, tak to ne, to jsme vůbec
neřešili. My jsme – nebo žena měla potřebu nějaké dítě přijmout. (Jarmil)

Intenzivnější roli pak v pěstounské péči hrají ženy i v případech, kdy respondenti kladli větší
důraz na společné rozhodování v rámci páru nebo celé rodiny. Jejich větší aktivita vyplývá
z uspořádání rolí mužů a žen v pěstounské rodině, které podle dostupných dat častěji naplňují
tradiční model fungování rodiny. Muži pěstouni zastávají častěji roli živitele, zatímco ženy
pečují o děti a přijímají pěstounství jako životní povolání. S tím souvisí i větší zatížení žen
výchovou pěstounských dětí, jak popisují např. Ruda, Pankrác a Karel:

Výjimku tvoří pěstoun Aleš, který vychovává dítě v pěstounské péči sám, ovšem na základě tragických
událostí v rodině (úmrtí manželky).
4
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Hlavně manželka tedy, která nesla roky na sobě sama skoro veškerou tíhu toho pěstounství,
ale byla to naše společná volba. Nebyla to její volba, rozhodli jsme se pro to společně. (Ruda)
A kdy jsme se pro to rozhodli? Tak rozhodla se hlavně manželka, protože já profesní dráhu
dojíždím vlastně do dneška – v referentský pozici, a ona se tomu začala věnovat, zvlášť
vlastně potom, co jsme dostali dvě děti naplno. Ale jak říká tady kolega, byla to naše společná
volba, jen manželka to vlastně po stránce péče o děti podstatně víc odskákala než já.
(Pankrác)
Tak u nás to bylo společný rozhodnutí, ale realizace samozřejmě, tam se víc angažovala
žena, získávání informací… Tak v podstatě od obou, když jsme se bavili o třetím dítěti, žena
říkala, že už nechce vlastní, pak navrhla tohlencto, a já jsem řekl, že jo. Takže ona to navrhla,
přišla s tím návrhem asi ona, ale já jsem okamžitě souhlasil. (David)

I v našem vzorku se však vyskytují muži, kteří nemají roli v rodině takto striktně vyhraněnou.
Tradiční uspořádání tak není nutnou podmínkou úspěšného pěstounství. Souvisí spíše se
systémem hodnot, v jehož středu leží důraz na funkční a milující rodinu. Tyto hodnoty pak lze
rozvíjet různými způsoby. Častěji se tomu však děje v konzervativněji laděných systémech
mezilidských vazeb, ze kterých pak vycházejí právě tradičněji pojaté rodinné vztahy. Dochází
tu k určitému paradoxu, kdy je pro muže pěstouny rodina velmi podstatnou hodnotou, kterou
chtějí rozvíjet. Zároveň však mají díky své „druhotné“ roli ve výchově dětí k této potřebě
znesnadněný přístup. V kontextu pěstounské péče pak mohou mít obtížnější cestu k přijatým
dětem. V praxi to ukazuje např. příběh pěstouna Matouše, kterému trvalo dlouhou dobu, než
se ztotožnil se záměrem přijmout dítě do pěstounské péče.
Tak my jsme měli dvě děti a třetí už jsme mít nemohli, nebylo to doporučený. Tak manželka
nadhazovala, už vlastně někdy chvíli od narození toho druhýho, že bychom si vzali nějaký
dítě do pěstounský péče. Já jsem s tím souhlasil, nebyl jsem s tím ztotožněnej, ale
neodporoval jsem. Říkal jsem si… ono se to nějak… ještě se nestalo, že by to nějak
nedopadlo. Takže nám visely takový věci rok na ledničce, ty papíry na vyplnění. A pak se
stala událost úplně jiná, která nás k tomu přivedla, že vlastně přes jednu kamarádku jsme se
dozvěděli o příběhu jednoho konkrétního kluka. To byl takovej hodně konkrétní impuls.
Konkrétní dítě, o kterým jsme se začali bavit… Takže jsme o tom chvilku uvažovali, jo. Chodili
jsme na návštěvy a věděli, že to bude ok, že kluk je chytrej, že by bylo škoda, kdyby šel
někam do diagnosťáku nebo někam jinam s mentálně postiženýma. Takže jsme se rozhodli,
že teda tomuhle konkrétnímu dítěti pomůžeme a poskytneme mu rodinný zázemí, který nemá.
A já jsem … to rozhodnutí bylo manželky, já jsem se s tím tak nějak neztotožňoval. Dneska
už je to v pohodě, neměl jsem nikdy pocit, že je to blbost, že zatnu zuby a půjdu dál, ale bylo
to takový, že sám bych do toho nešel. Nějak mě tím trošku provedla až do toho okamžiku,
kdy třeba řekněme, tři čtvrtě roku od té doby, co jsme ho dostali, nebo půlrok, prostě
v momentě, kdy se stane integrální součástí rodiny, tak už ho člověk bere jako svého a už je
to v pohodě… (Matouš)

31

Ve dvou případech se také našli muži, kteří vstoupili do vztahu s partnerkou, která jíž děti
v pěstounské péči měla. V jejich případě se ukázala silnější potřeba naplnit konkrétní
partnerský vztah než případné obavy z péče o svěřené děti, které se ovšem u obou těchto
mužů objevily. Ilustrovat to můžeme na příkladu pěstouna Metoděje.
Tak já sám v sobě řeším, jestli to dělám dobře, jo. Protože já jsem k tomu přišel vlastně
náhodou nebo ne cíleně, prostě já jsem neplánoval v dohledný době děti a všichni ostatní
prošli nějakým tím kurzem nebo přípravou a já jsem ničím takovým neprošel, takže furt si
říkám, jestli to člověk dělá dobře, abych prostě těm klukům, kteří mají už spoustu svých
problémů, nezpůsobil nějakej další. Což já si myslím, že se neděje, ale je tam určitá nejistota.
(Metoděj)

32

Jaké hodnoty jsou pro
muže v pěstounských
rodinách důležité?
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„My chceme to, aby se z nich stali slušný lidi. Aby se v životě neztratili. Aby měli nějaký
povolání, který je uživí. Aby obstáli v tomhletom hnusným světě. Aby přežili.“
(Felix)
Pěstouni byli během fokusních skupin dotazováni na to, jaké hodnoty svým svěřeným dětem
předávají nebo by chtěli předávat. V rámci stejného dne tomu předcházela aktivita, při které si
měli možnost tyto hodnoty promyslet a konfrontovat s ostatními. Fokusní skupina tedy v tomto
případě zafungovala v jakémsi dvojitém gardu a získaná data jsou velmi vytříbená (resp.
respondenty velmi promyšlená).
Ve středu úvah mužů pěstounů o těchto hodnotách stojí velmi hrubá realita, která je
podmíněna životními příběhy svěřených dětí. Z těchto příběhů velmi často vyplývají fyzická,
psychická i sociální znevýhodnění, která děti odebrané (či vyvržené) z původní rodiny mají při
snaze o uplatnění v rodinném a pracovním životě. Hodnoty pěstounů tak mají hodně daleko
od vysokých ideálů, které si rodiče často promítají do svých biologických dětí. Drží se velmi při
zemi, od které se obvykle odpoutávají jen natolik, jak jim to fyzický a psychický stav svěřených
dětí dovolí.

Nízká očekávání
Mezi očekáváními od biologických a svěřených dětí může být opravdu velký rozdíl. Jeden
z pěstounů ho nazval dokonce „nebetyčným“. V celém zkoumaném vzorku, který u všech 21
pěstounů zahrnoval více než 50 dětí, se objevila pouze jediná zmínka o dítěti, které dokončilo
vysokou školu. Pojďme se podívat na deklarace Jarmila, Rudy a Pankráce, které ilustrují jejich
očekávání od budoucnosti svěřených dětí.
Tak to je asi nejdůležitější, myslím, v poslání pěstouna, že když děcko přijde do dospělosti,
tak aby se začlenilo do společnosti. Většinou ty jejich biologický rodiče jsou různě rozsetý,
kolikrát nejsou ani známý, takže oni to mají kolikrát těžší než děcka biologických rodičů, kteří
se o ně starají. (Jarmil)
Pokud jde o to, že by se měli naučit stát na vlastních nohou, tak u dvou našich dětí už vlastně
teď víme, že oni to nikdy nedokážou, že je budeme mít na krku celej život. Jeden má asi taky
ten fetální alkoholovej syndrom, na to jsme přišli sami, neměl to v diagnóze, ale má všechny
příznaky tady toho. No a střední mentální retardaci má. No a ta druhá, to je vlastně holčička
autistka, s těžkou mentální retardací, takže ona je vlastně na úrovni dvouletýho dítěte, i když
je jí 14, de facto nekomunikuje. Je úplně ve svým světě, ale na rozdíl třeba od nějakých
dalších autistů není nijak agresivní. I když poslední dobou se projevuje ta její agresivita jenom
verbálně, křičí takový skřeky. Jako tohle se dá vydržet, když neubližuje nikomu, ani sobě, tak
to chceme táhnout tak dlouho, dokud to půjde, ale víme, že jednou se s ní pak budeme muset
rozloučit, když už to nezvládnem. (Ruda)
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Ten samostatnej život dětí je určitě cíl, ale je fakt, že během tý doby, co děti máme doma,
kdy se projevujou tyhlety různý nemoci a neduhy, tak člověk musí ty cíle snižovat, že jo… Z
počátku jsme do toho šli s takovou nadějí – jsme oba vysokoškoláci, že se nám je podaří
dostat na nějakou takovou úroveň, ale dneska skutečně – u toho starší kluka jsme tu lehkou
mentální retardaci věděli, u těch dvou menších neměli v papírech nic, ale dneska třeba holka,
když vidím, jak zoufale zápasí s násobilkou, tak se obávám, že to taky nebude žádná sláva.
Takže prostě ty cíle se musí snížit, ale vždycky by tam měl být skutečně cíl, aby se o sebe
uměli postarat. (Pankrác)

O to víc jednotliví pěstouni kladně hodnotí drobné pokroky, kterých se jim ve výchově
svěřených dětí podařilo dosáhnout. Následující příběhy Drahoše, Jaromíra a Davida zároveň
ilustrují, jak moc některým mužům pěstounům záleží na vývoji svěřených dětí a jakou radost
při tom prožívají.
Máme třeba jednu holku, která v šesti letech nemluvila vůbec. Ona má praktickou hluchotu,
měla blbý sluchátka v tom děcáku, tak ona snad jediný slovo, který znala, bylo: „zlobíš“. A
ona zlobila, protože nerozuměla. Nerozuměla těm situacím. Bylo jí těžko, že jo, měla záchvaty
vzteku. A teď vidíme, že ona se domluví, jo? Jsme jí pořídili lepší sluchátka díky nějaký
nadaci. Dělá dívčí katolickou školu, takovou tu praktickou, no tak jsme za to vděčný. Ale
samozřejmě člověk, kterej by očekával, že tohle dítě půjde na střední školu, z toho bude
strašně frustrovanej. Takže chce to mít radost z těch malejch pokroků a pak to je supr. Si to
člověk užije. (Drahoš)
Já třeba řeknu, že ten náš jde teď do devítky a ještě před dvěma lety měl čtyřky a myslel jsem
si, že bude mít problémy. On koukal do knížky, ale nevěděl vůbec jak se učit. Tak jsem mu
říkal, tady hele máš to potržený a tučný, to je důležitý a pak jsme se spolu začali učit. Naučil
jsem ho učit se to, co je podstatný, co potřebuje, a on najednou ze čtyřky má dvojku, z matiky
a z fyziky. Fakt se zlepšil víc než náš vlastní. Tak v tom mi udělal radost, jo. Neříkám, že by
třeba měl na střední školu, to asi ne. A ono ho to těšilo, že když se fakt učí, tak najednou má
výsledky, nebo když si prostě zopakuje učivo. Tu přípravu na další den, to on nevěděl, neznal
vůbec. (Jaromír)
Jak jsme ze začátku chodili k psycholožce, tak ona se vlastně chovala jako typický ústavní
dítě. Byla v děcáku víc jak půl života. Vlastně se nesvěřovala. Teda mně se nesvěřuje do
dneška, protože se svěřuje spíš ženě. Já nejsem tolik doma. Ale máme z ní pocit, že už se
ukotvila, že se cítí víc jako doma a svěřuje se. Říká věci, který dřív neříkala. Tak to je naše
vítězství, ne moje teda, ale hlavně díky ženě. Tak z toho jsem měl hodně dobrej pocit, když
mi to říkala. (David)

A jaké konkrétní hodnoty chtějí muži pěstouni svěřeným dětem předávat? Většina z těchto
hodnot vychází z předchozího přesvědčení, že děti v pěstounské péči mají oproti jiným dětem
ztížený start. Velmi často se v souvislosti s hodnotami objevovalo sousloví „normální život“.
Cílem v těchto případech pro pěstouny nebylo, aby děti dosáhly nějakých „neobyčejných“5
Kurzívou v uvozovkách jsou v následujícím textu označeny kódy, které byly přiděleny různým úsekům
dat v rámci rozhovorů.
5
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zážitků a úspěchů, ale naopak, aby byl jejich život konečně „normální“. Hodnoty pěstounů se
nám podařilo kategorizovat tak, že v rámci dvou dimenzí v podstatě naplňují definici toho, co
si muži pěstouni představují pod pojmem „normální život“.

Postavit se na vlastní nohy
V rámci první dimenze se s normálním životem pojí především hodnoty související s tím, aby
se dítě „v životě neztratilo“. Důraz byl pěstouny kladen na získání alespoň minimálního
„vzdělání“ a především „práce“, která by v dospělosti naplňovala život dětí. Někdy pěstouni
v řeči používali abstraktnější pojmy jako „užitečnost“ nebo „samostatnost“. Zajímavým
rozšířením těchto přímočarých úvah je myšlenka jednoho z pěstounů, kterou kvitovali i další
z přítomných. Tento muž si přál, aby jeho svěřené dítě znovu získalo ztracené „sebevědomí“.
Celou tuto dimenzi hodnot jsme pojmenovali „postavit se na vlastní nohy“, podle úsloví,
které bylo v rámci fokusních skupin používáno snad nejčastěji ze všech.

Postavit se na vlastní nohy

Užitečnost

Práce

Samostatnost

Sebevědomí

Přetrhnout ten řetěz
Druhá dimenze hodnot souvisí se zátěží, kterou si podle mužů pěstounů děti nesou z původní
rodiny. Ta podle nich selhala v naplňování základních potřeb dítěte. Tyto hodnoty byly často
vysloveny s tím, že si pěstouni přejí, aby děti naplnily život jinými hodnotami než jejich rodiče.
Slovy jednoho z pěstounů, aby se jim podařilo „přetrhnout ten řetěz“. Rozhodně není
náhodou, že výsostné postavení má v rámci těchto hodnot „rodina“. Aby svěřené děti založily
a dokázaly udržet funkční rodinu, je jeden z nejvyšších pěstounských cílů, jehož naplnění by
bylo považováno za obrovský úspěch. Všechny tři další kategorie souvisejí se vztahem dětí
s okolním světem a společností. „Dobrá vůle“, „slušnost“ a „poctivost“ jsou hodnotami, které
souvisejí s přáním pěstounů, aby jejich svěřené děti vedly dobrý a poctivý život ve vztahu
k sobě i k ostatním. Tyto představy někdy vycházejí z křesťanských hodnot, často jsou ale
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stavěny do kontrastu k životnímu stylu původní rodiny dětí (alkohol, drogy, prostituce,
kriminalita…).

Přetrhnout ten řetěz

Rodina

Dobrá vůle

Slušnost

Poctivost

Příklady výroků o hodnotách:
Tak my máme jasnou představu. Chceme, aby byla sebevědomá. Vypěstovat z ní
sebevědomou holku, která se bude starat o vlastní rodinu. Bude mít vzdělání na úrovni svého
limitu, práci, kterou bude mít ráda a bude ji dělat poctivě. Sebevědomá holka, která se bude
umět postarat o rodinu, bude mít nějaké zaměstnání, aby se uměla postavit na vlastní nohy
a žít normálním životem. Mít svoji rodinu a práci. Takže normální život. (David)
Já s tím musím souhlasit, že když víme, jakým způsobem maminka Kačenky žije a jak její
babička tímhle způsobem žila, tak přestřihnout ten řetěz nějak, aby v rámci svých možností
žila normálním životem. (Kryšpín)
Tak asi to s těma dobrýma lidma, ať už se za tím schovává cokoliv z toho, co jsme tam měli
napsaný, tam asi patří všechno. Tak konkrétně zrovna u našeho handicapovanýho je ještě
víc důraz na soběstačnost, a aby si našel v životě nějaký uplatnění, o kterým jsem
přesvědčený, že může dělat i s tím svým handicapem. Normální práci. Je to běžný, ale možná
bude potřebovat víc pomoct na tý jeho cestě. (Matouš)
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Motivace mužů
v pěstounských rodinách
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„Zůstanu s ním až do konce života. Dokud on bude dýchat nebo dokud se
o něj já dokážu starat.“
(Cyril)
Motivace a motivační faktory, které vedou k tomu, že se muži rozhodnou vzít na sebe roli
pěstouna, tvoří širokou a pestrou mozaiku od vnějších motivačních faktorů, které jsme nazvali
„spouštěče“, až po rozsáhlou škálu motivačních faktorů vnitřních, u nichž už nelze s jistotou
říci, zda byly stejné před vstupem do pěstounské péče. Každopádně se jedná o „motivace“,
které muže v pěstounské roli drží a podporují jejich vnitřní odhodlání. Samostatnou kapitolu
tvoří faktory, které jsme nazvali „dispozice“. Ty popisují charakteristiky a životní nastavení,
které muži spojují s tím, zda je vhodné stát se pěstounem.
Je důležité zmínit, že žádné z těchto faktorů zpravidla neexistují samy o sobě. Většinou se u
každého z mužů jedná o kombinaci více různých motivačních faktorů, které jej nakonec
k odhodlání být pěstounem vedou. Sběr pomocí fokusních skupin nám navíc nedovoluje ani
určit, který z faktorů je u jednotlivých pěstounů dominantní, protože skupinový rozhovor nelze
vést natolik hluboko, aby byla dominance některého z faktorů odhalena. To ovšem nebylo ani
cílem našeho výzkumu, který měl za cíl především zmapovat různé cesty, jak by se motivace
mužů pěstounů daly pozitivně ovlivnit a podpořit.
Je také nutné podotknout, že jakékoliv zkonstruované kategorie jsou vždy do velké míry umělé
a rozhodně neexistují ve vakuu, bez vazeb na jiné kategorie. U každého muže a jeho příběhu
se tedy prolínají nejen různé faktory vnější, ale především také vnější faktory s vnitřními. Např.
touha zaplnit prázdný prostor v domácnosti po odrostlých dětech může být podpořena a
vnitřně vyvážena přesvědčením o smyslu pomoci opuštěnému dítěti. V praxi se tak často
setkávají motivace, které bychom mohli nazvat „egoistickými“, s motivacemi „altruistickými“6.

„Spouštěče“ – vnější faktory
Při analýze vnějších faktorů, které přispívají k rozhodnutí mužů (a jejich rodin) vstoupit do
systému pěstounské péče, se nám ukázaly 4 hlavní kategorie7:

Dilema mezi altruistickými a egoistickými motivacemi popisuje řada odborné literatury týkající se např.
dobrovolnictví v rámci občanského sektoru. Altruistické motivace vycházejí z nezištné touhy pomoci
druhým, egoistické motivace zdůrazňují osobní a profesní rozvoj dobrovolníka. Oba typy motivací od
sebe však nelze striktně oddělit a často se u jednotlivců vyskytují souběžně. (Frič, Pospíšilová 2010)
6

Na tomto místě je třeba ještě jednou zmínit, že v roce 2014 bylo mezi pěstouny v ČR zhruba 50%
prarodičů, kteří vykonávají tzv. příbuzenskou pěstounskou péči. V našem vzorku se jedná především o
7
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Spouštěče - vnější faktory
Jiné formy NRP

Mezilidské
vztahy

Hraniční
zážitek

Prázdné hnízdo

Jiné formy náhradní rodinné péče
Některé muže (a jejich rodiny) dostala k pěstounské péči zkušenost s úspěšnou adopcí, nebo
naopak dlouhodobě opakované neúspěšné žádosti o adopci. Někdy také pěstouni zvolili
pěstounskou péči, protože představovala jednodušší administrativní proces jak si vzít do péče
opuštěné dítě, než je adopce. Objevila se také iniciační zkušenost mužů s příbuzenskou
pěstounskou péčí, která v nich pomohla nastartovat vnitřní motivaci pomoci i dalším dětem
mimo okruh vlastní širší rodiny. Tuto kategorii mohou ilustrovat příklady pěstounů Rudy,
Jarmila a Kryšpína.
Tak my jsme prvně byli adoptivní rodiče. Neměli jsme vlastní děti, takže jsme se zaměřili na
adopci – s výhledem, že chceme být jako každá normální rodina. Vlastně v průběhu adopce
jsme zjistili, že to stejně tak nepůjde, protože jsme vlastně jinačí než běžná standardní rodina.
Tak jsme se starali o adoptivní děti a postupem času v nás nazrálo přesvědčení, že bychom
byli schopni pomoci i dalším dětem. (Ruda)
Taky jsme původně chtěli adopci, ale na těch školeních jsme v podstatě dospěli k tomu, že je
to jedno, že pěstounská péče asi je jednodušší na realizaci a je tam víc dětí, kdežto na adopci
musí být právně volné, a na tu pěstounskou péči je to jednodušší, tak jsme to zkusili a měli
jsme vlastně volnější požadavky na dítě, byli jsme v nějakým zdravotním ústavu, takže to
proběhlo relativně rychle a dostali jsme malou holčičku. (Kryšpín)
Žena prostě řekla, že si vyřídíme to pěstounství kvůli vnučce, ale její máma se pak
vzpamatovala a začala se o ni starat. A my jsme vlastně byli konfrontovaní s otázkou, zda
bychom přijmuli i jiné dítě. A řekli jsme, že ano. (Jarmil)

Tato zjištění nás vedou k úvaze, že zájemce o pěstounskou péči je možné úspěšně hledat
mezi žadateli o jiné formy náhradní rodinné péče. Především adopce.

Mezilidské vztahy
Tato kategorie ukazuje na příklady mužů, kteří byli k pěstounské péči postrčení lidmi ve svém
okolí. Mezi respondenty se objevily příklady, kdy muže a jeho rodinu k pěstounství inspirovala
jiná pěstounská rodina. Roli určitých prostředníků mohou sehrát také známí nebo jiní rodinní
klasické dlouhodobé pěstouny, kteří se starají (až na několik výjimek) o děti z jiné rodiny. Analýza
motivačních faktorů příbuzenských pěstounů by přitom naší kategorizaci mohla výrazně ovlivnit.
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příslušníci. V několika případech se také muži stali pěstounem díky tomu, že vstoupili do
partnerství se ženou, která měla v péči svěřené dítě. To je případ Metoděje a Alfréda.
Tak já jsem se nijak nerozhodoval. Já se šikovně přestěhoval, takže tam je vlastně velkej
rozdíl, že já si vybral přítelkyni, která měla dvě děti v pěstounské péči. Důležitý byl pro mě ten
vztah. (Metoděj)
U mě to bylo trošku složitější. Já jsem v podstatě svým způsobem staromládenčil, byl jsem
vychovávaný jako jedináček, a v podstatě když jsme se potkali s Markétou, tak tam nastala
situace, že jsme si začali hrozně rozumět a já jsem ji musel přijmout i s těma dětma. Už v té
době měla pěstounské děti a cítil jsem, že to je silná osobnost, a my křesťani věříme, že
pokud je člověk předurčen do partnerského vztahu, tak že někde pro toho dotyčného je ta
půlka. Ten partner. A tam jsem začal potom cítit, že to je právě ono. (Alfréd)

Jak jsme si již dříve ukázali na Metodějově příkladu, mužům, kteří se k pěstounské péči dostali
tak, že se stali partnerem pěstounky, je v rámci systému potřeba věnovat velkou pozornost,
protože u nich může existovat nejistota ohledně výchovy svěřených dětí. Stávají se pěstouny,
aniž by prošli procesem školení, a při rozhodování o vstupu do pěstounské péče u nich hraje
velkou roli to, že pokud by se odmítli stát náhradními rodiči, přišli by zároveň o vztah, na kterém
jim záleží.

Hraniční zážitek
U některých mužů souviselo rozhodnutí stát se pěstounem s hraničním zážitkem, při kterém
byl vystaveni kontaktu se smrtí, nebo se nacházeli v určité mezní životní situaci. Hraniční
zážitky, které „napomohly“ vstupu do pěstounské péče, se v našem vzorku vyskytly velmi
řídce. Identifikovali jsme je ve třech případech. Ilustrovat je budeme na příkladu Drahoše, který
v době rozhodování o přijetí jednoho z dětí procházel určitým druhem zdravotní krize, a
Jarmila, u kterého rozhodnutí o vstupu do pěstounské péče předcházela smrt dospělého syna.
My jsme vlastně žádali o jednu holčičku klasickou cestou. Prošli jsme vším tím školením a
testama a to rozhodování bylo pro mě třeba poměrně obtížný, protože to bylo těsně po
období, kdy jsem málem umřel. Já jsem byl hodně přepracovanej – myslím si, že fyzičku mám
– a tehdy jsem nebyl schopnej třeba vyjít do prvního patra, bylo mi mizerně, nemohl jsem
spát vůbec, prostě opravdu takový stavy hrozný a do toho teda jsme zvažovali, jestli – jo u
nás to bylo stejně jako u většiny, že žena měla vždycky trochu větší touhu si ty děti brát než
já. Takže já jsem to dlouho zvažoval a ona byla docela moudrá, že to nechala na mně, že mě
do toho netlačila. A já si vzpomínám přesně na ten okamžik. Jednu noc v týdnu vždycky
přespávám v práci a to jsem tam právě byl po nějakým dnu a teď jsem si tam prostě
připravoval matraci a v noci spím, že jo, a teď jsem tam měl opravdu takovej silnej dojem, že
jo. Úplně přesně si pamatuju ten okamžik. A je to už 18 let. (Drahoš)
Zemřel nám kluk, který měl už zplozenou dceru. A všechny události, které vlastně následovaly
po té jeho smrti – my jsme najednou ze dne na den nebo během krátkýho časovýho období
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zůstali sami se ženou. A žena řekla, že si vyřídíme to pěstounství kvůli vnučce. Ale její máma
se pak vzpamatovala a začala se o ni starat. A my jsme vlastně byli konfrontovaní s otázkou,
zda bychom přijmuli i jiné dítě. A řekli jsme, že ano. (Jarmil)

Konkrétní hraniční situace nemůžeme hlouběji kvalitativně hodnotit. Jejich přítomnost ovšem
ukazuje minimálně na to, že je s nimi potřeba počítat a v některých případech zvážit
doprovázení pěstouna psychologem či psychoterapeutem. Ostatně, jak uvidíme v rámci
konkrétních témat, která muži pěstouni v rámci své role často řeší, sami by o takovou podporu
mohli mít zájem.

Prázdné hnízdo
Nejčastěji zmiňovaným vnějším faktorem je touha naplnit prázdný prostor v domácnosti, který
může vzniknout klasickým způsobem, kdy z domu pěstounů odchází vlastní dospělé děti.
V takovém případě se zpravidla stávají pěstouny lidé vyššího věku. Potřeba zaplnit domácí
prázdno ovšem nastává i za jiných okolností. Jak jsme mohli vidět na příkladu Jarmila, může
tato situace následovat např. po smrti dítěte. Častěji se ovšem jedná o pár, který nemá vlastní
děti a pěstounská péče je jednou z možných cest, jak tohoto stavu dosáhnout. Ukázalo se
však, že tyto páry častěji sahají nejprve k variantě úplného osvojení dítěte – tedy adopci.
Posledním typem „zaplňování“ prázdného prostoru v domácnosti, který se objevil v našem
souboru, je touha po tom, sehnat sourozence dítěti, které už v rámci rodiny existuje. Kategorii
prázdného hnízda můžeme ilustrovat příkladem Pankráce a Felixe.
U nás to bylo trošičku jinak, za jedno to bylo to, že jsme neměli vlastní děti, a druhá věc byla,
že nám přibyla léta a profesní kariéra se nám dostala za zenit a zjistili jsme, že v našich
profesích se už víc neprosadíme, tzn. byla to taková volba ještě něco v životě dokázat nebo
se realizovat. Takže první dítě jsme vlastně dostali, když nám bylo 50. Takže to bylo nějaký
naplnění života. (Pankrác)
My jsme oba vstoupili do druhého manželství a chtěli jsme být úplná rodina, protože naše
biologické děti už vstoupily do vlastních manželství a měly svoje děti vlastní. A tak jsme chtěli
vlastně takový pojítko mezi náma a tak jsme jednoho adoptovali a naštěstí přes ulici bydlela
rodina, která měla myslím 10 dětí, 2 vlastní a ostatní v náhradní péči. A nám se to nějak
zalíbilo, jak ta rodina funguje, jak si pomáhají, od Vietnamců po černý, všechno možný, tak
jsme si řekli – no co, pomůžeme taky. (Felix)

Motivační faktor prázdného hnízda nám ukazuje, že jednou z vhodných cílových skupin
potenciálních kandidátů na pěstounství mohou být také starší lidé, kteří již mají dospělé děti a
díky svým hodnotovým orientacím chtějí stále naplňovat roli pečujícího rodiče.
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„Dispozice“ – podpůrné faktory
Při analýze dat získaných v rámci fokusních skupin jsme nalezli sadu 4 podpůrných faktorů,
které usnadňují nebo přímo umožňují pěstounům, aby se mohli pěstounské péči věnovat:

Dispozice – podpůrné faktory
Prostor

Odhodlání

Životní zralost

Prostor
Ve vazbě na své rozhodnutí stát se pěstouny zkoumaní muži několikrát zmínili jednoduchou
skutečnost, že jim to umožňoval dostatečný prostor, který mělo jejich rodinné zázemí. Ačkoliv
přišla řeč i na finanční zabezpečení rodiny, tento faktor nepokládali respondenti za zásadní.
Muži z našeho vzorku byli nejčastěji příslušníci střední třídy a často se naopak vůči penězům
negativně vymezovali. Šlo především o velikost životního prostoru, který mohou dětem
nabídnout. Celkem čtyřikrát byla zmíněna velikost domu jako důležitá materiální dispozice.

Odhodlání
Tato kategorie souvisí s určitým vnitřním nastavením mužů pěstounů, které se odráží v jejich
deklaracích. Někteří své odhodlání popisují především v kontextu krizí, které v rámci své
pěstounské role zažívají. Například Matěj a Felix.
Byli jsme rozhodnutý, že tomu dítěti pomůžeme, a ještě nám všichni říkali, jako od toho
personálu v tom kojeňáku přes tyhlety úředníky, že pokud bysme se rozhodli za měsíc nebo
za půl roku nebo i za rok prostě vrátit, že to nezvládáme, tak máme otevřený zadní vrata a
tak dále. No je pravda, že jsme se dostali do takový krize v podstatě a teď nevím po kolika
letech, kdy jsem říkal, tak a dost a prostě to děcko vrátíme, a v ten moment, jak jsem to řekl,
tak jsem si to v podstatě uvědomil a snažil jsem se vrátit – nebo prožít si to, co když ho
vrátíme, co nastane, a zjistil jsem, že když jsem se dostal tady do tohohle stavu, že jsme ho
vrátili, tak jsem najednou zjistil, že to nejde, že to dítě není auto z bazaru nebo z půjčovny a
už je tam nějaká jakási vazba nás dospělých a i těch dětí a že prostě člověk by ublížil sám
sobě taky a tomu dítěti. (Matěj)
Někdy mám pocit, že bych se šel zastřelit k rybníku, ale nikdy bych to nevrátil zpátky. (Felix)

Jiní určité rysy „odhodlání“ popisují jako nezbytnou charakteristiku pěstouna. Často přitom
používají slova jako „odvaha“, „výzva“, „síla“ nebo „bláznovství“. Na základě následujících
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příkladů Pankráce, Cyrila a Roberta se můžete přesvědčit, že tato dispozice je pro některé
muže pěstouny velmi důležitou součástí pěstounské identity.
Musíš mít v sobě ten zápal, ten optimismus, bláznovství. Bláznovství v tom je. A pak prostě
když v tom jedeš, tak už v tom jedeš. Opravdu jsme trochu blázni, že jsme do toho šli a že
s tím rizikem prostě žijem. (Pankrác)
Je to dítě, který si beru na doživotí. I když nedozraje v plnohodnotného člověka, který se
jednou ožení nebo vdá, takže si ho vezmu na svá bedra a zůstanu s ním do konce života,
dokud on bude dýchat nebo dokud já se o nějak dokážu starat. Je lepší říct pravdu hned, že
to není tak růžový, jak to vypadá na těch billboardech „hledáme pěstouny“… (Cyril)
Tak já si myslím, že by to měli být silný lidi. Protože ten zásah je velkej a musí být o tom
přesvědčenej a musí být schopnej to ustát i sám, protože se může stát, že celý okolí se od
něj odvrátí. (Robert)

Na základě těchto zjištění usuzujeme, že s odhodláním mužů pěstounů je možné pracovat jak
v rámci vzdělávacích kurzů, tak v náborových kampaních.

Životní zralost
Třetí podpůrnou dispozicí je určitá životní zralost, kterou jsme interpretovali v několika
rovinách. Respondenti několikrát zmínili nutnou podmínku zralého a prověřeného
partnerského vztahu, bez kterého by pěstounství nemohlo fungovat. Dopracovat se
k takovému vztahu chce trpělivost a čas. Určitou známkou zralosti jsou i dlouhé intervaly,
v rámci kterých někteří z pěstounů svou novou roli zvažovali. V některých případech padlo
rozhodnutí až po několika letech. Někteří muži také zmínili, že roli pěstouna může usnadnit a
podpořit předchozí zkušenost s vlastními dětmi, na kterých si již realizoval své rodičovské
ambice. Tuto kategorii můžeme ilustrovat na příkladech Matěje, Drahoše a Kryšpína.
Tam musí být z obou stran, jak ze strany té manželky, tak partnera, opravdu 100% nasazení,
100% musí být ty dva lidi nějak sehraný a nějak spolupracovat, protože to může v podstatě
rozbít i jejich vztah. A to je velmi nebezpečný, aby skončil nějakej vztah dvou lidí na úkor
jednoho dítěte. (Matěj)
Je to daleko jednodušší pro lidi, který už mají svoje děti. Ani ne proto, že by už měli
zkušenosti, ale holt tyhle děti, který už jdou do pěstounky (pokud to není příbuzenská
pěstounská péče), většinou nejsou úplně děti, který mají na vysokou školu, takže není možný
si na nich realizovat svoje vlastní ambice, který by vkládal do svých vlastních dětí. Takže když
už máte svý, tak už si to odžijete na nich a potom máte radost z každýho drobnýho pokroku
těch dětí. (Drahoš)
O nějaké pomoci opuštěnému dítěti jsem uvažoval už hodně dávno, ale když jsme spolu se
ženou začali chodit, tak jsme si povídali o různých věcech a tohle jsme taky zmínili, že až
budeme mít třeba vlastní děti velké, tak že by to přicházelo do úvahy, a pak vlastně podobně,
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když jsme chtěli mít další dítě a už jsme nemohli mít vlastní, jsme si řekli, že teď je ten správný
čas. (Kryšpín)

Dispozice životní zralosti podporuje domněnku, že důležitá cílová skupina mezi pěstouny jsou
starší lidé. Zároveň se ukazuje, že rozhodnutí vzít do rodiny opuštěné dítě chce mnohdy svůj
čas a nemusí být vždy vhodné potenciální pěstouny do rozhodnutí (třeba i nepřímo) tlačit.

„Motivace“ – vnitřní faktory
Nejdůležitější dimenzí motivačních faktorů jsou faktory „vnitřní“, které jsme nazvali jednoduše
„motivace“. Souvisejí nejen s určitým osobním nastavením mužů před tím, než se pěstouny
stanou, ale popisují také to, co muže u pěstounství drží. Širokou kapitolu tedy tvoří motivační
faktor „pokroky u dětí“, v rámci kterého muži popisují své zážitky z pěstounské péče, které jim
udělaly radost a naplnily smyslem jejich počínání. V rámci vnitřních motivačních faktorů je
nejlépe vidět soužití „egoistických“ a „altruistických“ motivací. Reprezentují je kategorie
„osobní rozvoj“ a „pomoc bližnímu“. Poslední kategorii jsme nazvali „víra“. Slučuje v sobě totiž
deklarace pěstounů, v rámci kterých kladou důraz na určitou „osudovost“ své role, často
v kontextu náboženství.

Motivace – vnitřní faktory
Víra

Osobní rozvoj

Pomoc bližnímu

Pokroky u dětí

Víra
Někteří muži měli tendenci popisovat své pěstounství jako něco „osudového“. Vnímali jej jako
životní poslání. Toto vnitřní nastavení bylo často posílené vírou, ze které muži svou motivaci
čerpali. Je ovšem nutné podotknout, že tito muži tvořili v rámci vzorku menšinu. Mezi věřícími
muži se objevili i tací, kteří svou roli pěstouna jako poslání nevnímali. Přesto hraje v motivacích
některých pěstounů „víra“ zásadní roli. Můžeme to ilustrovat na příkladech Alfréda, Drahoše a
Cyrila.
Je to běh na druhou trať, ale má to smysl. Jednou budeme skládat maturitu z tohohle života,
protože jednou přijde slečna anorektička s kosou a pozve nás na rande, tak to se nesmí
odmítnout a v rámci skládání maturity z života, až se za sebou ohlédneme, abychom mohli
čistě obstát před branami věčnosti. (Alfréd)
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U těch ostatních 6 to bylo takový, že jsme se setkali s dětma a měli jsme dojem, že jejich
osud se nás nějak týká. Že třeba Pán Bůh po nás chce… nebo takhle spíš, že jsme měli
dojem, že to je něco, co je pro nás nějak připravený. (Drahoš)
Jo, samozřejmě, že ty děti tady mají určité rysy, záleží na tom, k jak velkému poškození tam
vlastně došlo. Takže my jsme si teď prohlíželi naše děti a pak jsme to tak porovnávali a říkali
jsme si, že to není tak hrozný, že má ty očka trochu blíž vedle sebe, jo? Ale tak říkám, s božím
požehnáním to zvládneme, a tak jsme do toho šli. (Cyril)

Víra jako motivační faktor nás vede k další úvaze, že další z velmi nosných cílových skupin
potenciálních pěstounů mohou být věřící lidé ukotvení v církvích. Tento výstup podporují i
některé kvantitativní výzkumy v úvodu této publikace, které vypovídají o demografickém
složení zájemců o pěstounskou péči.

Osobní rozvoj
Rozvoj vlastních životních kompetencí, případně pozitivní vliv na celou rodinu, je důležitou
součástí pěstounského motivačního mixu. Jakkoliv tento údaj nelze na základě našeho
výzkumu nikterak kvantifikovat, v rámci fokusních skupin se tato kategorie motivace
vyskytovala nejčastěji. Je to v kontrastu s výstupy kvantitativního výzkumu agentury
STEM/MARK z roku 2015, kde pěstouni nejčastěji uváděli typické altruistické motivace, jako
je „potřeba pomáhat“ nebo „soucit s druhými“. (STEM/MARK 2015) Může to však být tím, že
tyto druhy motivací jsou pro pěstouny příliš „zjevné“, a neměli tak potřebu se o nich více
zmiňovat.
V rámci kategorie osobního rozvoje se ukázal pestrý mix zajímavých příkladů, které vypovídají
o tom, co mužům pěstounství může přinést. Často zmiňovanou dimenzí bylo určité „osobní
obohacení“ pramenící z kontaktu s dětmi, které mají svůj specifický osud. Matěj s Drahošem
zmiňují situace, při kterých se od sebe učí navzájem se svými svěřenými dětmi.
Poznáte na těch dětech, zrovna na našich dvou, jak je život úplně o jiných hodnotách. Oni se
dokážou radovat, sice jsou v nějakým svým světě, ale dokážou se radovat z věcí, který my
hrozně řešíme. Hrozně to vidíme jako nějakej velkej balón, kterej nemůžeme nějak zdolat,
hodně o tom bloumáme, přemýšlíme a oni prostě žijou tak nějak a radujou se. Takže kolikrát
oni nám dávají příklad, že ten balon stačí píchnout a hned je po problému, protože to není
zas až takovej problém. Takže se vzájemně ty lidi učí a obohacují. (Matouš)
Když jsme si brali nevidomýho chlapce, tak pro mě to byla obrovská škola, protože já se do
té doby pohyboval mezi vysokoškolákama, fyzicky schopnejma, dělal jsem triatlon a teďka
jsem měl najednou doma kluka, se kterým se nedalo nic z toho dělat. A teď se pomalu
změkčovalo moje srdce, jo. Zjistil jsem, že tyhle lidi mají taky cenu. Já jsem se před tím nikdy
nesetkal s handicapovanýma lidma, a najednou jsme zjistili, že se s ním dá třeba jezdit na
dvoukole, na lodi jsme jezdili, takže leccos šlo, ale ty první momenty byly teda tvrdý a něco
to se mnou udělalo. (Drahoš)
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Naši respondenti dále velmi často zmiňovali, že pěstounství je pro ně výzva a dobrodružství,
které stojí za to podstoupit. Jako příklad nám mohou sloužit David s Matoušem.
Já bych řekl, že je to výzva. Je to výzva. A když se to podaří, tak vidíš pokroky a stojí to za
to. Stojí to za tu práci, za ty nervy. (David)
Myslím si, že je důležitý a zdravý pro člověka, aby v tý svojí komfortní zóně nezahníval. Prostě
z ní nějakým způsobem vylejzal furt ven. Aby se udržoval v kondici. A tohle, to je rozhodně
vykročení z komfortní zóny, a navíc prospěšný. Není to žádná bláznivina jako banjee jumping
nebo něco takovýho. Člověk ví, že to přežije a spoustu se toho o sobě taky dozví. (Matouš)

Mezi méně zmiňované přínosy patří také např. pozitivní vliv na osobní rozvoj vlastních
biologických dětí a sociální kontakty získané v rámci vzdělávání pěstounů. V neposlední řadě
někteří pěstouni také zmiňovali, že se svěřenými dětmi zažijí hodně zábavy, která je udržuje
v kondici a v pozitivní náladě, oproti jejich vrstevníkům, kteří děti v pěstounské péči nemají.
Na základě těchto zjištění jsme dospěli k názoru, že zájemcům o pěstounství není důležité
komunikovat pouze sociální přínos pěstounské péče, ale také možný pozitivní dopad na jejich
vlastní osobní, rodinný a pracovní život.

Pomoc bližnímu
Tato kategorie reprezentuje motivace související s životní potřebou pomáhat druhým, která je
v případě mužů pěstounů realizována směrem ke svěřeným dětem. Tato motivace je
považována za svým způsobem „nezištnou“, vycházející z lidského soucitu. Jak pravil pěstoun
Karel: „Nebojte se, běžte do toho. Rozhodujte se srdcem.“ Právě to staví tuto kategorii
motivace do kontrastu s předchozí kategorií osobního rozvoje. V praxi se však obě často
prolínají. Motivaci spočívající v „pomoci bližnímu“ můžeme demonstrovat na příkladu Drahoše,
Matěje a Karla.
Takže pokud ten člověk má chuť pomáhat, prostě těší ho to, že může někomu pomoct, a
nejde do toho s tím, že uspokojuje „jenom“ nějakou svoji potřebu, tak je to jedna
z nejsmysluplnějších věcí, kterou může člověk v životě udělat. (Drahoš)
Tak my jsme to brali spíš tak, že jsme byli požádaný o pomoc, takže tu pomoc jsme v podstatě
neodmítli a šli jsme do něčeho úplně neznámýho, něčeho novýho. No a byli jsme rozhodnutý,
že tomu dítěti pomůžeme. (Matěj)
Já nevím, já jsem asi měl tu preferenci spíš než obavy. Nebo tu snahu pomoct. Nějakým
způsobem je to pro mě důležitý. (Karel)

V rámci této kategorie můžeme vidět, že narativ „pomoci“ není mužům pěstounům cizí a jeho
užití v případných kampaních zaměřených na jejich nábor nemusí být kontraproduktivní.
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Pokroky u dětí
Další kategorií v rámci vnitřních motivací jsou různé zážitky pěstounů se svěřenými dětmi,
které jim zdůraznily smysl jejich počínání. Tyto příběhy si přímo říkají o zveřejnění, proto zde
umístíme větší množství delších citací než v předchozích kapitolách. Pěstouni často zmiňovali
„drobné“ úspěchy ve výchově dětí, které někdy souvisely s oceněním jejich okolí (příbuzných,
známých, učitelů). „Drobnost“ těchto krůčků často souvisí se specifiky svěřených dětí, jak
ilustruje například Matějova zkušenost.
My se samozřejmě radujeme z každýho nepatrnýho úspěchu. Třeba, že dokáže dneska
uklidit myčku a rozlišit mělkej talíř a hlubokej talíř. Když už prostě má na starosti popelnice,
vynáší. Taky třídí odpad. Máme tašky na papír, na třídění odpadu, plasty a tak dále, sklo,
takže je to jeho povinností, tak nějak náplní, s tou nejmladší naší dcerou. Odnesou to,
nahážou do kontejnerů. Tam je takový delší to období, u zdravýho dítěte to trvá měsíc, u něj
to trvá roky. Jo, prostě radost z nějakýho dílčího úspěchu. Takže… ta radost je, když se dítě
zase posune po tom roce o kousíček dál a zvládá to, a už člověk nemusí nějakým způsobem
práškovat, tak těžce jako na začátku. (Matěj)

Nejzajímavější

jsou

ovšem

příběhy,

které

popisují

určité

„sbližování“

mužů

svěřenými dětmi.
Pro mě to není tak dlouho, nějaký dva tři měsíce, kdy jsem měl konečně pocit, že fungujeme
jako rodina dohromady s těma klukama, že ty kluci to nějak akceptujou. Nebo ten mladší to
akceptuje víceméně od začátku, ale ten starší že to začíná akceptovat, on víceméně ze
začátku hrozně vzdoroval a teďka to jsou takový okamžiky, kdy říkám, že třeba odjížděl na
školní vejlet a říkal, že se mu bude stýskat, což třeba ještě před pár měsícema bylo něco
úplně nemyslitelnýho, že by se tím vůbec zabýval. (Metoděj)
Třeba konkrétně s tou Páťou, 16, jsem měl obrovskou radost, že najednou se mezi náma
začal vytvářet vztah důvěry, kdy ona se od jistý chvíle začíná i mně jako muži svěřovat se
svýma intimníma věcma a v tu já chvíli já cítím obrovskou zodpovědnost. Říkám si, panebože,
abych něco nezpackal, abych něco neřekl… a že má důvěru v tom, že se s těmahle věcma
může mně svěřit. Že nastal okamžik. (Alfréd)
Já jsem měl pocit takovýho malýho vítězství nebo úspěchu nebo radosti, v momentě, kdy mě
vlastně poprvé, nebo od tý doby to dělá občas, obejmul a bylo vidět, že má skutečně radost.
Že je šťastnej. Tak to byl okamžik, kdy jsem skutečně říkal – něco se povedlo… (Matouš)
My jsme to měli podobný, jak jsme ze začátku chodili k psycholožce, tak Kristýnka se chovala
jako typický ústavní dítě, byla v děcáku víc jak půl života. Vlastně se nesvěřovala, teda ona
se nesvěřuje do dneška, protože jednak se svěřuje spíš ženě, já nejsem tolik doma, ale máme
z ní pocit, že už se jako ukotvila a že se cítí víc doma a svěřuje se, říká věci, který dřív
neříkala. Tak to je naše vítězství, ne moje teda, ale hlavně díky ženě. Tak z toho jsem měl
hodně dobrej pocit, když mi to říkala. (David)

se
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Tak třeba ten náš, on chodí na tancování, tak za mnou třeba přijde do práce a odvážím ho
domů a on asi před dvěma lety přišel najednou a my jsme tam byli oba s přítelkyní a „mami,
tati“ z ničeho nic začal, „já jsem tak šťastnej, já když jdu z toho tancování sem, tak si zpívám.
A jsem šťastnej“. Jo a tak nás to taky dojalo a i se svěřuje víc, se vším, mami, co to, tati…
takže každou chvíli člověk objevuje ty kroky, že to nebylo nadarmo. (Jaromír)
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Témata, která řeší muži
v pěstounských rodinách
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„Co cítíš, když vidíš biologického otce toho dítěte?“
„No, většinou pivo.“
(Robert)
Z fokusních skupin s muži pěstouny vyplynulo osm specifických témat a s nimi souvisejících
potřeb, které vyplývají z jejich pěstounské role. Tato témata mohou být zajímavým vodítkem
pro přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro pěstouny, včetně specifických akcí určených
pouze pro muže. Stejně jako u hodnot a motivací, i v rámci témat se mohou různé kategorie
částečně překrývat, resp. souviset spolu. Např. téma podceněné přípravy velmi souvisí se
specifickými charakteristikami a potřebami dětí v pěstounské péči a dalšími kategoriemi, které
zahrnují péči o vztahy. Časová náročnost pěstounství pak úzce souvisí s rolí širší rodiny a
vztahem pěstounů k systému sociální péče. Zároveň je tato kategorizace vyčerpávající pouze
natolik, jak nám to dovolila data získaná v rámci našeho výzkumu. Další výzkumy ji mohou
obohatit i rozšířit. Např. o specifické oblasti související s mužskou identitou.

Témata mužů pěstounů
Specifika
svěřených dětí

Podceněná
příprava

Role širší rodiny

Vztah se
systémem
sociální péče

Vztahy
biologických a
svěřených dětí

Časová
náročnost
pěstounství

Role okolí

Původní rodina
svěřených dětí

Specifika svěřených dětí
Děti umístěné v náhradní rodinné péči mají své specifické charakteristiky, se kterými se
pěstouni musí vypořádat. Muži v našem vzorku popisovali nejčastěji potřebu vypořádat se
s handicapem dětí, ať už se jednalo o fyzické či mentální postižení nebo sociální znevýhodnění
vyplývající ze specifické životní zkušenosti dětí, které jsme popisovali už v kapitole, jež se
věnuje hodnotám pěstounů.
Pěstouni se celkem logicky v rámci svých úvah vymezovali vůči ústavní péči, která má podle
některých „destruktivní charakter“, i proti původní rodině, která je původcem „citové deprivace“
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dítěte. Nejsilnější jsou však příběhy pěstounů, kteří se museli vypořádat s těžkým postižením
dítěte. Tak jako Cyril, Ruda a Matěj.
No on to měl v diagnóze, jo. Samozřejmě, že my jsme měli požádaný, že alkohol může být
v lehké formě. A oni nám potom řekli, že matka se vlastně více méně uchlastala. Malý, že
když se narodil, měl vlastně těžkou krizovku, absťák, jo. Ale to z nich člověk vytahoval
opravdu pomaličku. Samozřejmě, že děti tady mají nějaké určité rysy, záleží na tom, k jak
velkému poškození tam vlastně došlo, jo. Takže my jsme si teď prohlíželi naše děti a pak
jeho. Jsme to tak porovnávali a říkali jsme si, že to není tak hrozný, že má ty očka trochu blíž
vedle sebe. Ale tak říkám, s božím požehnáním to zvládneme, a tak jsme do toho šli. Takže
začátky byly těžký a přinesly vlastně samý negativa, by se dalo říct, ale pak se to nějak
překonalo a já jsem vlastně první víkend říkal – toto dítě ano, dobře, ale poslední, jo? Ale
trvalo to, já nevím, rok a člověk se tak nějak oklepal a pak jo, klidně další. (Cyril)
Jenom doplním tu svoji odpověď, pokud jde o to, že by se měli naučit stát na vlastních nohou,
tak u dvou našich dětí už vlastně teď víme, že oni to nikdy nedokážou, že je budeme mít na
krku celej život. Jeden má asi taky ten fetální alkoholovej syndrom, na to jsme přišli sami,
neměl to v diagnóze, ale má všechny příznaky tady toho. A střední mentální retardaci má, no
a ta druhá je vlastně autistka, s těžkou mentální retardací, takže ona je na úrovni dvouletýho
dítěte, i když je jí 14, de facto nekomunikuje, není úplně ve svým světě, ale na rozdíl třeba od
nějakých dalších autistů není agresivní, i když poslední dobou se projevuje ta její agresivita
jenom verbálně, že křičí takový skřeky. Tohle se dá vydržet, když neubližuje nikomu, ani sobě,
tak to chceme táhnout tak dlouho, dokud to půjde, ale víme, že jednou se s ní pak budeme
muset rozloučit, když už to nezvládnem. (Ruda)
No a bylo to rychlý, v podstatě neexistovaly tenkrát žádný testy, prostě bylo to hotový, já
nevim, řeknu, do třech týdnů jsme měli kluka doma. A začali jsme tenkrát, manželka tam ještě
zůstávala týden s ním, tam ji zaučovali na tu Vojtovu metodu – cvičení, takže on byl absolutně
nevyvinutej, žádný svaly, v 7 měsících neudržel hlavičku. V podstatě taková hadrová
panenka. (Matěj)

V rámci této kategorie se také objevilo volání některých pěstounů po větším počtu dostupných
odborníků, kteří rozumí specifikům dětí v pěstounské péči a dokáží pracovat s nimi i s celou
rodinou. Ať už se jedná o psychology nebo speciální pedagogy. Tato potřeba se objevila
například u Matěje a Evžena.
U nás prostě v tý speciální škole by taky měli být odborníci, prostě speciální pedagogové, že
jo, ale ty lidi to tam taky nezvládají, prostě přístup k těm dětem a určitý věci. To, že ta holčina
8letá vlastně rok chodí do první třídy a neumí napsat jedničku a dvojku, tak nám píše furt
učitelka do notýsku, že ty úkoly musíme dělat a že to musíme dělat s ní, jo. Na co musí umět
holka psát jedničku, dvojkuve speciální třídě s Downovým syndromem… protlačuje to,
protože oni jedou samozřejmě podle nějakých osnov atd. Takže ona udělala úkol, napsala
jedničku, dvojku ale nezvládne, takže dělala jedničky a za chvilku si tam prostě dělala nějaký
klikyháky. A učitelka jí tam napsala poznámku, nebo reagovala na to, že nejsme schopný
přimět to dítě, aby psala tu jedničku dobře. (Matěj)
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Tak já nevím, mně přijde, že chybí psycholog, který rozumí tý náhradní rodinný péči. No my
řešíme problémy, a když jsme se obrátili na nějakýho psychologa, tak jsme chodili asi na pět
sezení, ale zní to paradoxně, pomohli nám sousedi nakonec. Jo, po pěti sezeních u
psychologa jsem neviděl žádnej výsledek dostatečnej a pak jsme šli k sousedům a říkají, no
co vy na tom Tomášovi furt vidíte, podívejte se jak krásně se stará o děti, a nám to docvaklo,
že oni mají pravdu. A my jsme na něj začali koukat a našli jsme si, už jsme byli bezradný a
nevěděli jsme, za co ho chválit… tak jsem říkal, že je to prostě takový paradox. Ale to jsem
se nechtěl nikoho dotknout, nevim, jezdili jsme i k psycholožce do toho ústavu, takže tam
mohl být předpoklad, že by teda věděla, ale mně nepřišlo, že by z toho byl nějakej výstup.
Možná ona nějaký výstupy měla, ale my jsme nic neviděli. (Evžen)

Poslední oblastí, která byla v rámci fokusních skupin zmíněna, byla potřeba nastavování
„hranic“. Podle některých pěstounů chybí svěřeným dětem zdravé hranice, které je nikdo
nenaučil vnímat a chápat. Jako ukázkový příklad se přímo nabízí následující konverzace
Mikuláše s Matoušem.
Mikuláš: Tak spousta rodičů vlastně primárně neuvažuje o tom, že děti potřebujou nějaký
pravidla, protože prostě ty pravidla jsou zažitý v rodině výchovou obou rodičů a děti je
automaticky přebírají, a uměle se zamýšlet nad tím, jak to udělat, aby dítě poslouchalo nějaký
pravidla, je specifikum náhradní rodinný péče, že jo. To běžný rodiny nedělají, protože to
prostě dělat nepotřebují, a proto taky ani nechápou, co na tom může být tak náročný. Takže
to je prostě úplně mimo, pokud nad tím neuvažujou, ano, máme tam samozřejmě spoustu
věcí, na který musíme dávat pozor a explicitně vynucovat nějaký fungování, především co se
týče těch hranic a nějakých pravidel, oproti asi běžným rodinám s biologickýma dětma.
Matouš: Je to pravda s těma pravidlama. To jak jsi říkal, že normální rodina to nechápe, tak
jsme normálně měli, že nám biologická rodina vyčítala nebo předhazovala, že jsme moc
přísný, a že možná proto má, protože on má afekty, když má velkou změnu, a potom ho měli
na tejden a říkali, vezměte si ho domů…
Mikuláš: U nás takhle podobně vystřízlivěli dědeček s babičkou. Říkali, tak ho nechte, když
má hlad, tak ať jí.
Matouš: A pak jim poblil sedačku…
Mikuláš: Kdyby jenom sedačku. Udělal cestičku z obýváku až na záchod. Tak potom to
dědeček nějak přehodnotil.

Z těchto výstupů vyplývá, že pěstouni potřebují podporu v tom, aby dobře zvládli specifické
charakteristiky svěřených dětí. Tato potřeba vzrůstá, pokud je u dítěte přítomno fyzické nebo
mentální postižení či jejich kombinace. A jak ukázal kvantitativní výzkum pro Rozum a cit
z roku 2007, takových dětí je v pěstounských rodinách více než 60 %. (Rozum a cit 2007)
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Podceněná příprava
V této kategorii můžeme vysledovat potřebu lepší a hlubší přípravy u některých mužů,
především v souvislosti s výše zmiňovanými specifiky svěřených dětí. Jako ilustrace nám
mohou posloužit výroky Cyrila a Davida.
Jediný, co mně chybělo na té přípravě, tak když si má člověk to konkrétní dítě vzít, jo? Tak
jak říkám, jak měl ten fetál, jo? Tak nikdo nevěděl, o co jde. Takže my– internet, jo? Známý...
Aby člověk aspoň líp věděl, co ho bude čekat. Takže třeba tato informace mně strašně
chyběla, abych byl v obraze. (Cyril)
Já bych řekl, že teď už asi moc ne, ale na začátku, prošli jsme nějakým tím základním kurzem,
kde jsme získali základní informace, a pak to bylo probuzení, to bylo úplně něco jiného,
vlastně jsme do toho šli nepřipravený… Takže ta připravenost pěstounů, nevím jak je to
teďka, byla minimální. A to máme ještě relativně bezproblémovou holku. (David)

Specifickým případem jsou pěstouni, kteří neprošli přípravou a k dětem se dostali skrze své
partnerky, jako už několikrát zmiňovaný Metoděj.
Tak já sám v sobě řeším, jestli to dělám dobře. Protože jsem k tomu přišel vlastně náhodou
nebo ne cíleně, tak jsem nějak neplánoval v dohledný době děti a všichni ostatní prošli
nějakým kurzem nebo přípravou a já jsem ničím takovým neprošel, takže furt si říkám, jestli
to člověk dělá dobře, abych těm klukům, kteří mají už spoustu svých problémů, nezpůsobil
nějakej další. Což si myslím, že se neděje, ale je tam určitá nejistota. (Metoděj)

Vzdělávání a příprava mužů pěstounů by tedy v rámci systému pěstounské péče neměly být
opomíjeny. Zvláštní zřetel by měl být brán na muže, jejichž rodiny si do péče berou
handicapované děti, a také na ty, kteří se k pěstounství dostanou skrze novou partnerku.

Role širší rodiny
V mnoha případech hraje důležitou roli širší rodina pěstounů. Respektive to, jakým způsobem
přijme pěstounské děti. V našem vzorku se objevily případy, kdy širší rodina děti přijala kladně,
a stejně tak případy, kdy to bylo mnohem složitější. V obou případech to ovšem většinou bylo
pro pěstouny důležité. Příklady negativního přijetí dětí ze strany širší rodiny si můžeme ukázat
na výrocích Evžena, Matěje a Aleše.
Tak širší rodina, dokud nebyly problémy, tak přijala. Teď když jsou problémy, tak nepřijala.
Takže my jsme v podstatě nejhorší rodiče na světě, my jim všechno dovolíme, my je
rozmazlujem, my nic neřešíme, my to neumíme. Pro širší rodinu jsme zklamali. (Evžen)
Tak u nás v podstatě rodiče, jako manželky, protože já už rodiče nemám, taky nepřijali ty dvě
děti. Vlastně děda to okomentoval, jo vy máte svý práce málo, jo? Nebo svých starostí? No,
když tam přijdeme na návštěvu, tak samozřejmě se snaží vyjít dětem vstříc, že je neodstrčí
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nebo jim podstrkujou, až moc. Já musím vždycky říkat, dědo, už stačí ty dorty, už stačí ty
chlebíčky. Ale jen ať si dá ještě. Takže spíš ještě zápasím v tomhle s nima, že oni se snaží
být takový ty hodný, určitý divadlo to je… ale není to upřímný. (Matěj)
Tchán, ten byl jasně proti. První jeho slova byla, to je určitě Rom, že jo? To je Cigán, že jo?
Tak říkám… hm, jo. Ale už se s tím srovnal, už neříká „ten kluk“, tamhle je „ten kluk“, teď už
mu říká „Španěl“. Ještě se musí dostat k tomu, že má nějaký jméno… (Aleš)

Na příkladech negativního přijetí dětí ze strany širší rodiny pěstounů můžeme vidět, že to není
pěstounům lhostejné a jejich práci to rozhodně neusnadňuje. Vhodná by mohla být práce se
širší rodinou v rámci doprovázení nebo větší podpora pěstounů, kteří nemají v širší rodině
oporu.

Vztah se systémem sociální péče
Na rozdíl od doprovázejících organizací, které muži pěstouni popisovali většinou pozitivně, ve
vztahu ke státnímu systému sociální péče se mnohdy vyjadřovali negativně, případně
popisovali pozitivní i negativní zkušenosti. Mezi největší kritiky patřili Matěj s Mikulášem,
jejichž výroky níže nabízíme.
Tak za sebe můžu říct, že mně by hrozně pomohlo, kdyby úředníci OSPOD na nás jako na
pěstouny nahlíželi jinak než na sociální případy, který si tam prostě chodí pro příspěvky, jo.
To mi vadí. Že chodím do stejnejch dveří tý úřednice, kam choděj například sociálně slabší
vrstvy lidí a prostě chtěj příspěvek na pračku, chtějí příspěvek, já nevím, na cokoliv a ty
úřednice, když tam přijdu já vyřizovat různý příspěvky, třeba na osobní auto jsme dostávali
příspěvek na holčičku. Takže na nás nahlíželi jako… zase nás někdo otravuje, někdo po nás
chce peníze. Přitom já se vždycky snažil s tou vedoucí tam u nás stavět do roviny partnera.
Ne, že jsme my prostě nějaký socky a jdeme o něco žebrat jo. Ale že my jsme partneři na
stejný rovině, jako je ten úřad, a my nabízíme službu a vy s náma jednejte jako s těmi, kteří
pro nás něco dělají. Jo, takže takhle jsem se to snažil tam stavět a bylo to hrozně těžkopádný
a pořád jim tam dávám najevo, že já nejsem žádná socka, ale partner pro ně. Jo, oni to
nechápou a pořád se na nás tvářej, zase už sem někdo leze pro něco. Ale tak už to máme
za sebou, už jsme pořešili tyhlety věci, ale začátek byl hrozně, hrozně ponižující a hrozně
těžkej. Takže tohleto bych si přál, aby úředníci nahlíželi na pěstounský rodiny jako na
partnery, a ne na sociálně slabší rodiny. (Matěj)
Tak já myslím, že teď se to hodně posunulo doprovázejícíma organizacema, takže ten institut
je tam nastartovanej. Ale co já jsem cítil jako velký handicap, tak že ty sociálky ty děti vlastně
vůbec nezajímají, že oni to jsou pro ně akorát nějaký kolonky, co si potřebujou na nějaký
poradě odškrtat, že tam byli na návštěvě nebo že byli v kontaktu s tou rodinou, ale když člověk
něco potřebuje, tak si to musí víceméně vyběhat sám. Ale není to tím, že by třeba byli
neochotný, ale oni to vůbec neznají. Třeba těch sociálek, který by znaly problematiku
náhradní rodinný péče, je málo. Oni to fakt prostě prolítnou. Vím, že žena se účastnila
nějakých přednášek na škole, kde se ty sociálky vzdělávají, a říkala, že na tu náhradní
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rodinnou péči tam měli, nevím, dvě hodiny. Takže pokud ta sociálka nastoupí, tak ona má
obecný rozhled, co se týče svojí práce, ale pokud má bejt specifickej pro náhradní rodinnou
péči a ještě k tomu pro pěstouny, tak by potřebovali nějaký dovzdělání. (Mikuláš)

Pěstouni by ze strany systému sociální péče uvítali více partnerský přístup. Zároveň se
ukázalo, že kontakt s úřady v pěstounských rodinách řeší častěji ženy, což potvrzuje závěry
amerického výzkumu z roku 2006 (Wilson, Fyson, Newstone 2006), a mohlo by tedy být
vhodné muže ke kontaktu s úředníky více motivovat. Zároveň však také naučit povolané
sociální pracovníky, že muži jsou platnými rodiči a pěstouny a měla by jim být věnována
náležitá péče a pozornost.

Vztahy biologických a svěřených dětí
Dalším z opakujících se témat byly vztahy mezi biologickými dětmi pěstounů a pěstounskými
dětmi přijatými do rodiny. Podobně jako u role širší rodiny, i tentokrát se v našem vzorku
vyskytly negativní i pozitivní příklady. Ukázalo se každopádně, že toto téma je pro pěstouny
důležité, a zároveň se v žádném z případů nestalo, že by negativní vztahy mezi dětmi přerostly
v nějakou dlouhodobou nenávist. Pěstouni naopak obvykle popisovali pozitivní proměny těchto
vztahů. To je příklad Drahoše a Davida.
No u nás to je tak, že vždycky každý další dítě, co jsme si vzali, muselo projít takový to období
odmítání, ovšem nejen od těch biologických dětí, ale i od těch, který tam už byly. Jo, oni třeba
zpívali „nejsi náš, běž od nás“, ale teď třeba ten poslední, tak ten to ustál a snažil se o ty
vztahy a ono se to třeba za půl roku zlomilo, jo. Ale oni třeba říkali, až si vezmeme zase
nějaký další, tak tě vezmeme do party a pak budeme zase jeho pěkně dusit. Takže to není
kontrast bio a přejatý děti, spíš ty, co už tam jsou, a teď to nový dítě. (Drahoš)
To já jsem měl na začátku, Ten starší ne, ten souhlasil nebo byl takovej vstřícnej, když jsem
si s ním povídal, a ten mladší měl odstup, docela velkej a pak se mi svěřil, že ona lhala, že
byla naučená z dětského domova, třeba první půlrok, takže mi říkal, že se s ní nebavil, ani
do školy spolu nechodili, ačkoliv chodili do jedný školy, ale to je z hlediska psychologie
normální, i kdyby byly biologický, tak by stejně nechodily, ale prostě to říkal, že je hrozná a
nebavil se s ní. Ona vždycky měla strach, bála se, že se vrátí do dětského domova, viděla
potenciální nebezpečí. Ale potom jak to pominulo, tak se všechno zklidnilo a zvykli si na sebe
a jsou v pohodě. Ona mu ještě občas uvaří, když jsou sami a … láska prochází žaludkem.
Ale ze začátku to bylo těžký pro ně. Dával vlastně najevo, že on ji nemusí. (David)

Stále více se ukazuje, že s pěstounskou rodinou může být vhodné co nejvíce pracovat jako
s uceleným systémem, ve kterém se mimo jiné počítá i s nově vzniklými vztahy mezi
biologickými dětmi pěstounů a novými přírůstky do rodiny v rámci pěstounství.
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Časová náročnost pěstounství
Velmi sdíleným tématem mezi pěstouny byla časová náročnost pěstounské role. Z této
náročnosti plynou důsledky v podobě únavy a u některých mužů také špatný pocit z toho, že
se díky pěstounské péči nemohou více věnovat svým biologickým dětem. Alespoň ne tolik,
kolik by chtěli. Většinou v kontextu velké časové náročnosti pěstounství muži také vítají
existenci doprovázejících organizací, které jsou schopné zajistit hlídání dětí v případě, že
pěstouny např. nepodpoří širší rodina. Můžeme si to ukázat na příkladu Jarmila, Felixe a
Roberta.
Na sobě cítíme, že už jsme unavení, že bychom si chtěli odpočinout, vyrazit někam, ale
protože nemáme nikoho, kdo by nám s tím pomohl, tak jsme opravdu odkázaní na pomoc té
doprovázející organizace a ti nám vycházejí vstříc. To je pro nás jako končící pěstouny dost
zajímavý, když nám nabídnou, že nám třeba ty děti pohlídají, tak pro nás je to velká úleva,
protože dcera, která dřív když studovala, tak občas za nás tu funkci převzala, že jsme mohli
jet třeba na víkend si někdy odpočinout, se teď už vdala a je mimo naši rodinu, takže jsme
vlastně s těma dětma sami, takže u nás často tohle řešíme. (Jarmil)
Nevím, jestli to není od tématu, ale my většinou řešíme prázdniny. Co s tím. Abychom děti
posílali na dva měsíce někam, na to nejsou prostředky a já taky nemůžu mít 2 měsíce
dovolený, abychom s nima byli doma, takže tohle je problém každoroční, kam s nima. Takže
ty organizace doprovodný nám pomáhají, i když vybereme celej budget, takže tam je problém.
(Felix)
My už jsme po třech letech unavený. Tak bychom si rádi odpočinuli taky někdy. A jak vlastně
je u nás nepřijetí tý širší rodiny, tak nemáme žádný hlídání, takže jsme třeba už x roků nikde
nebyli s manželkou, ale možná jsme se ještě nepídili po tom, jestli nějaká taková služba vůbec
existuje… (Robert)

Jak můžeme vidět na Robertově příkladu, někdy neexistuje dostatečná informovanost
pěstounů o tom, jakých služeb mohou využít. Zároveň se ukazuje, že podobná podpora, kdy
je zajištěno hlídání dětí, aby si pěstouni mohli od náročné výchovy odpočinout, je mezi muži
ceněná.

Role okolí
Muži pěstouni několikrát narazili na pozitivní i negativní zkušenosti s reakcemi jejich okolí
mimo širší rodinu. Pozitivní reakce okolí podle nich převažují. Zejména v kontextu pozitivní
zpětné vazby na vývoj dětí, případně jako obdivné reakce přímo na skutečnost, že si pěstouni
vzali do rodiny opuštěné cizí dítě. Na tomto místě bychom ovšem rádi uvedli především reakce
negativní, které někdy souvisejí se specifickými charakteristikami dětí, někdy s negativním

57

vnímáním institutu pěstounské péče celkově. Můžeme si to ukázat na příkladu Matouše,
Davida a Kryšpína.
Byl bych samozřejmě rád, kdyby okolí vnímalo pěstounskou péči jako normální nebo jako
běžnou věc, a ne že jsem byl u známých, když jsme se o tom rozhodovali, a manželka se
bavila s tou paní a oni tam na mě vybafli, že prej si budeme někoho brát do rodiny. Já říkám
jo. Proč? Jste padlý na hlavu, tak v tomhle smyslu… (Matouš)
Lidi si občas myslí, že spousta pěstounů to dělá pro peníze… já si nedokážu představit, že
by si někdo vzal dítě kvůli penězům… možná někdo takovej je, ale kolik jich je? Půl promile?
(David)
Já ještě možná k tomu povědomí o pěstounských rodinách. Mě vlastně docela ranilo, když
jedna doktorka v Boleslavi, když jsme přinesli malinkatou Kačenku, tak se na ni bála šáhnout
i v gumových rukavicích kvůli jejím diagnózám a říkala: „Proč jste si tohle vzali domů?“ Jo?
Neuroložka… (Kryšpín)

V kontextu role okolí pěstouni zmiňovali, že by uvítali zlepšení společenského obrazu
pěstounství. Například prostřednictvím veřejných kampaní, které by pozitivní vnímání jejich
role podpořily.

Původní rodina svěřených dětí
Nejčastěji zmiňovaným tématem, které řeší muži pěstouni, byly vztahy a kontakty s původní
rodinou svěřených dětí. V rámci těchto vztahů převažuje na straně pěstounů veliký despekt
vůči původní rodině, případně obavy z nepříjemného kontaktu, které se ve své extrémní formě
projevují i úlevou v případě, že původní rodina není pro dítě dosažitelná. Můžeme to ilustrovat
na příkladech Metoděje, Cyrila a Pankráce.
Pro nás je to velký téma, protože u nás je ten kontakt poměrně častej a byly s tím velký
problémy. Je to komplikovaný, protože matka má ještě jednoho syna, který žije vlastně
normálně s ní, takže pro toho malýho to musí být úplně nepochopitelný, proč oni nemůžou
být s ní, když ten třetí brácha s ní je. Matka má přítele, kterej je násilník, a ten důvod, proč
oni tam nejsou, je on, protože je vyštípal. A s ním byly problémy, takže ten kontakt je
nepříjemnej. Teda teďka se to nějak uklidnilo, jo, ale měli jsme i nějaký řešení přes policii a
tak. (Metoděj)
My jsme třeba v této věci „vyhráli“, protože maminka umřela a otec neznámý. Takže zkoušeli
jsme kontaktovat rodinu, protože má dvě tety a babičku s dědou, posílali párkrát nějaký dopis,
jak se má. Nějaký fotky rodiny a tak a oni zpětně kontakt žádný nedali. Dokonce i ten děda
s babičkou, zřejmě skrz tu dceru, která se vlastně uchlastala, na ni zanevřeli, takže my ani do
budoucna asi neočekáváme, že by byl nějaký rodinný kontakt. Kluk je náš. Já su táta, to je
máma. Chybí nám třeba nějaký fotky z dětství, když byl miminko, nevíme, kde je ta jeho
máma pohřbená, když jezdíme třeba na Dušičky, že bychom se tam stavili… (Cyril)
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U nás je tohle celkem dobře vyřešený. Ten starší kluk má tátu, maminka umřela a ten táta
má svou mámu, takže jezdí k babičce, protože ten táta je vlastně neschopnej samostatnýho
žití. Žije v azyláku, to jsme zatrhli. Jezdí jednou z měsíc k babičce, ale myslím si, že nemáme
žádný problémy po jeho návratu, že by se stavěl na zadní nebo něco takovýho, Co se týče
těch mladších, tam došlo teď k takový zajímavý věci, kdy jsme se s jejich matkou sešli u ZOO.
A měl jsem z toho i docela strach, proto jsem s manželkou příliš nesouhlasil s touhle
myšlenkou, abychom se potkali. Nakonec to dopadlo velice dobře, ta jejich máma přivezla
ještě jednu holku mladší, asi 7letou, která šla do té ZOO s námi, ale oni okamžitě odjeli.
Myslím, že na děti to nijak nezapůsobilo, ani jim snad úplně nedocvaklo, že to je jejich máma.
Nebo možná jo, ale od té doby o tom nepadlo, že se sešli, vůbec žádný slovo, a když jsme
pak vraceli tu holčičku a loučili jsme se, tak se ani žádnej kontakt další nedomlouval. Takže
to byla taková jednorázová akce. (Pankrác)

Často vyjadřovanou potřebou bylo lepší vedení setkávání mezi pěstounskou a původní
rodinou. Tato potřeba je vyvolaná negativní zkušeností nebo obavami z kontaktu. Své
postřehy nabízí např. Leopold, Matouš a Metoděj.
Jo, tak s tím se přidám. To jsme teď řešili taky, že se rodiče domáhali komunikace s dcerou,
a než to vůbec příslušné orgány (tam byly nějaký regule nebo pravidla) stoply, pak teda že
bude moct volat máma a otčím atd. a nikdo jinej a od tý doby se to xkrát změnilo, mně tam
chyběly pravidla i jednotnej přístup. (Leopold)
Co mně osobně třeba vadí konkrétně v pěstounství, se týká sociálek a vlastně postavení
pěstounský rodiny vůči biologický rodině. Přestože oni vždycky na těch konferencích říkají,
všichni máte tady stejnej hlas, tak praxe taková není a my jsme tam v roli těch, který jsou na
tý lavici a musí se obhájit a musí vysvětlit, proč dělají tohle takhle, a musí být korektní a nesmí
se dostat do emocí a tak. A ta druhá strana v týhle pozici není. Oni nemusí nic. Jo, je to něco,
co mi vadí, není to partnerský dialog. Sociálka nefunguje jako mediátor… Aby sociálka byla
víc jako partner a míň jako orgán, co má štempl, kterej člověk musí dostat. (Matouš)
Když už mluvíme o té pomoci, tak my bychom uvítali jako větší pomoc ohledně nastavení
toho styku, nastavení nějakých pravidel, protože oni jsou samozřejmě vrstva lidí, co pravidla
dost ignorujou… (Metoděj)

Na základě těchto zjištění si myslíme, že je vhodné posílit práci se vztahy mezi pěstounskou
a původní rodinou.
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Muži a pěstounská péče
očima odborníků

Ten samotnej problém, že
tam chlapi nejsou, vytváří
ten problém, že tam
chlapi nejsou. (Martin)
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Druhá část našeho výzkumu se věnovala individuálním rozhovorům s 12 odborníky, kteří
pracují s pěstounskými rodinami. V našem vzorku byli především pracovníci doprovázejících
organizací z různých koutů ČR. Cílem rozhovorů bylo doplnit data získaná v rámci fokusních
skupin s pěstouny, abychom mohli potvrdit, vyvrátit či rozšířit tvrzení zkoumaných mužů
pěstounů. Na základě analýzy rozhovorů se ukázalo, že tento odborný pohled na problematiku
mužů v pěstounských rodinách tvrzení pěstounů potvrzuje a spíše je rozšiřuje o jiné
perspektivy.

Role mužů v pěstounské péči
Rozhovory s odborníky potvrdily předpoklad předchozích zahraničních výzkumů o tom, že
muži se do pěstounské péče zapojují méně než ženy. Zároveň byla tato situace postavena do
kontrastu s tím, jak jsou muži důležití pro děti vyrůstající v náhradní rodině. Třetí kategorie,
která s oběma předchozími úzce souvisí, je poptávka po mužích na pozicích odborných
pracovníků v rámci systému náhradní rodinné péče. Ať už se jedná o odborníky z
doprovázejících organizací nebo sociální pracovníky.

Role mužů v pěstounské péči

Muži hrají většinou
pasivní roli

Muži jsou pro svěřené
děti klíčovými
osobami

Systém potřebuje víc
mužů

Muži hrají většinou pasivní roli
Odborníci popisují v zásadě dvě oblasti, v rámci kterých se u pěstounské péče objevuje větší
pasivita mužů oproti ženám. První oblastí je vztah k systému pěstounské péče a míra jejich
angažovanosti při vzdělávání. Druhou oblastí je samotná výchova dětí, kde je větší aktivita
ženy obvykle dána klasickým rozdělením rolí v rodině, kdy je především na muži, aby živil
rodinu. Péče o děti je pak z větší části přenechána ženě. Mnozí odborníci toto rozdělení
vnímají jako něco „přirozeného“ a „normálního“. Je ovšem nemožné poznat, zda se jedná o
skutečný konzervatismus, nebo zda se jejich výroky pohybují pouze v rovině stereotypního
narativu. V jiných částech rozhovoru totiž obvykle naopak vyzdvihují důležitou roli mužů při
výchově dětí. Postoje odborníků k zapojení mužů pěstounů si můžeme ukázat na příkladech
následujících výroků.
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Většinou je to ta žena, kdo s tím přijde, a ten parter se pak nějakým způsobem připojí. A i
ženy jsou ze své podstaty takové sdílnější, více diskutují, víc se ptají… (Kateřina)
Tak ten rozdíl je tam – aspoň z toho vzorku, co mám – poměrně velkej. Že ty chlapi jsou tam
– a teď to mám jako ve velkejch uvozovkách –, že ty chlapi tam zajišťují obživu a péče o děti
tam taky je, ale ne v takový míře jako u žen. Že když se pak různě zařizuje vzdělávání, tak
všechny ty papíry okolo pěstounství má většinou pod palcem žena. Jako i teď, když jsem
mluvila s jednou pěstounkou, tak ta zařizovala, jak sem toho chlapa dopravit, a plánování
toho vzdělávání, tak většinou je to potřeba, aby sis splnil svých 24 hodin, tak jeď tam a tam.
Hodně to leží na těch ženách. Nejen výchova a péče o děti, ale i takový ty papírový věci,
z velký části… Co ještě potřebuju říct, že když probíhá moje práce s rodinami, tak já ty chlapy
tam taky vnímám okrajově. Jakože málokdy třeba, když jsem na těch schůzkách, jsou tam
oba dva. Jakože to řešíme spolu. Většinou s tou ženou. Pak když jsou třeba nějaký problémy,
tak tam jsou oba dva, ale jinak já se s nima vlastně ani moc nedostávám do kontaktu na
schůzkách. (Jarka)
Ty chlapi s tím musí samozřejmě souhlasit, prochází s tou ženou různá školení, přípravu…
Ale už tam jsou vidět rozdíly. Ty ženský víc povídají … chlapi k tomu mají přístup možná i
zdravější. A když pak tím vším projdou a to dítě přijde do rodiny, tak si myslím, že pro ty
chlapy to je opravdu hodně obtížný, už jen proto, že ty děti jsou opravdu hodně narušený tím,
co si zažily, a prostě nedůvěřují dospělým. Pro ty chlapy, co tam jsou s tou otevřenou náručí,
to musí být nepochopitelný. Navíc ženy pracují s těma dětma, ty děti jsou většinou poškozený
právě vztahem s muži, takže mužům primárně nedůvěřují a tam právě začíná ten kolotoč, kdy
se dítě upíná na partnerku a chlapi to prostě vnímají… asi každý jinak samozřejmě… ale není
to pro ně jednoduchý. A pak když nastává puberta a děti už jsou zakotvený, už by se na ty
muže napojovali, tak oni najednou neví, jak do toho. (Anna)
Ze své zkušenosti vím, že muži jsou pasivnější, ať už ve výchově, nebo třeba když jsou na
rodinných pobytech s námi. Tak ty muži jsou pasivnější a ženy se víc projevují. A je to škoda.
Protože když už se stalo, že byli aktivní, tak to stálo za to a myslím si, že i v těch dětech to
najednou budí úplně jiný dojem… (Kamil)
Pěstouni muži mnohem hůř chápou smysl toho vzdělávání. Jinak v té rodině se zapojují
normálně, prostě mužské a ženské role… je pravda, že u žadatelů se často objevují ženy,
které by chtěly, ale muži jsou proti, že si nevezmou cizí dítě, že to nebude jejich krev, že jsou
na tohle trochu citlivější, ale když už se pro to rozhodnou, tak si myslím, že to je hrozně
důležitý pro ty děti, že tam mají nezastupitelnou roli. (Karolína)
Velký rozdíl vidím hlavně v oblasti vzdělávání. Muže to moc nezajímá, ženy jsou v tom takové
aktivnější. Muži mají pocit, že jim tam bude přednášet někdo, kdo o tom nic neví, a že jim to
nic nepřinese, ale postupně, když na pár těch vzdělávacích cyklů přijdou, záleží na tom, jak
se je podaří uchopit tím lektorem, tak se pak začínají i těšit a zjistí, že tam mají i nějaký
prostor, a co jim dělá hrozně dobře, když tam mají nějakého mužskýho k sobě. (Lenka)
Určitě je to rozdíl, ale myslím si, že to plyne z nějaké přirozenosti, z historického vývoje, přeci
jen ženy mají k dětem mnohem blíže. Takže mi přijde, že je docela přirozené, že to tak je.
(Radim)
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U absolutní většiny pěstounů, se kterými jsem se setkal, je žena aktivní a muž je pasivní
pěstoun. Málokdy přišel jako hlavní hybatel muž. To neznamená, že se pak třeba
nezaktivizují, ale už to rozhodnutí, jestli do toho jít nebo nejít, tam je myslím ten největší rozdíl
mezi mužem pěstounem a ženou pěstounkou. (Vojtěch)
Nevnímám to tak, že by k tomu přistupovali jinak, je to spíš o dosednutí do té rodičovské role,
ať už se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči, nebo ne, tak oba, jak ten chlap, tak i ta
ženská automaticky naskakují do té rodičovské role, takže do role táty a mámy a to už se zdá
nějak povědomě, že už jsou předurčený. Napadá mě jeden příklad, kde pán zůstal s vnučkou
doma. Bylo tam velké mentální postižení u té holčičky, a žena chodila do práce a muž ji
normálně vozil každý den do „stacíku“, pak ji vezl zase zpátky, vlastně zajišťoval komplet
péči. Tak z toho zajetého vzorcechlapi – ženský zrovna u nich to bylo jinak. (Adam)

Potvrdila se také zjištění ohledně toho, kdo v rodině pěstounskou péči iniciuje. Nejčastěji se
jedná o společné rozhodnutí, při kterém žena hraje aktivnější roli. V některých případech jsou
muži ještě pasivnější a souhlasí spíše proto, aby vyhověli partnerce. Pouze v opravdu
výjimečných případech hraje muž aktivnější roli než ženy. Zkušenosti odborníků můžeme
ilustrovat na příkladech výroků Jarky, Anny, Kamila a Lenky.
Ty jo… no asi ne. Většinou když je hlavním iniciátorem ta žena, pak je to hlavně o komunikaci
mezi těma dvěma, ale jsou případy, kdy do toho jde žena a chlap jako „jo, jdu do toho s tebou“,
a někdy je to víc půl na půl, ale tím iniciátorem jsou teda ženy. A buď nemůžou mít děti, tak
to naplnění hledají tady přes to pěstounství, nebo je to tak, že prostě odchovají svoje děti a
ještě mají sílu a možnosti, a tak si řeknou, ještě máme možnosti, tak vezmeme další. (Jarka)
Neplatí to na 100 %, že většinou to iniciují ženy, ale chlapi jsou v tom v menšině a ve velký
menšině, ale zase to vychází trochu z podstaty chlapů, který jsou zaměřený úplně na něco
jiného. (Anna)
Setkal jsem se s tím, že jsem nevěděl, kdo z nich je ten člověk, co to vede, ale že by muž
převažoval, tak s tím jsem se vlastně nesetkal. (Kamil)
Setkala jsem se s tím, ale je to výjimka. Ale zase je to tím, že on sám vyrůstal v pěstounské
péči, takže k tomu měl velmi blízko. (Lenka)

Na závěr nabízíme výrok Adama, který se dotkl málo zmiňovaného společenského stereotypu,
který nám ztěžuje vnímat muže jako primárního pečovatele. Konkrétně v souvislosti s tématem
mužů, kteří by se mohli hlásit o pěstounskou péči bez partnerky.
Myslím, že pro samotného chlapa je těžký někde žádat o dítě, protože by se na něj všichni
dívali, že je to divný. (Adam)

Muži jsou pro svěřené děti klíčovými osobami
V kontrastu k předchozí kategorii byla odborníky často zmiňována klíčová role, kterou muži ve
výchově svěřených dětí mají. Odborníci v našem vzorku částečně potvrdili výstupy z výzkumu
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Robieho Gilligana (Gilligan 2000), který na základě své analýzy popsal 4 dimenze mužské role
v pěstounské rodině. V těchto dimenzích dominuje emocionální vazba s dítětem, které je
vlivem životních událostí připraveno o pozitivní mužské rolové modely. Mužský vzor je přitom
důležitý pro chlapce i pro dívky. U chlapců slouží dospělí muži jako klíčový nástroj identifikace
sebe sama jako muže. U dívek zase jako předobraz pro budoucí partnerské vztahy s muži.
To, co děti v období své socializace přijmou za normální, budou později častěji vyhledávat a
opakovat i v dospělosti. Tento rozměr důležitosti mužů můžeme ilustrovat na příkladech výroků
Jarky, Anny a Vojtěcha.
Vidím to teď třeba v jednom konkrétním případě, kdy ten kluk už jde do puberty a je to přesně
ten případ, kdy on potřebuje pozornost táty pěstouna, aby se mu věnoval a aby to byly takový
ty chlapský věci, protože všude jsou máma, že jo, pracovnice, ve škole učitelky, všude samý
ženský, tak mít toho chlapa pro sebe a mít možnost se k němu vztahovat. To je hodně
důležitý. A to tam taky funguje. Více či méně. Podle časových možností těch pěstounů.
(Jarka)
Ty děti mají většinou s mužskou úlohou v rodině ty nejhorší zkušenosti. Většinou je to tak, že
matka v rodině nějakým způsobem pečuje nebo nepečuje, ale ty děti nejsou z rodin, které
fungují, a chlapi tam jsou jako agresoři, jako ti, co nefungují, a ty děti si tohle nesou do světa.
A muž v pěstounský péči musí dítě přesvědčit, že chlapi jsou dobrý, že jsou potřebný. (Anna)
Existuje jedna teorie o tom, že když se slon v pubertálním věku nepotká se starý slonem, od
kterého může okoukat, jak být dospělým slonem, což se u slonů projevuje tak, že mláďata žijí
jenom se samicemi ve smečce a sloni jsou samotáři, tak ten slon když je v adolescentním
věku a s tím dospělým slonem se nepotká, protože už je třeba ta populace slonů
zdecimovaná, začne projevovat docela silné frustrační příznaky. Stává se zbytečně
agresivním, neumí zpracovat některé svoje vnitřní stavy a vybíjí si je venku. Zatímco mladí
samci, kteří se potkali s dospělými slony, se časem chovali poměrně vyrovnaně a ty vzorce
chování uměli převzít. Nemyslím si, že to je úplně daleko od toho našeho způsobu vnímání,
že pokud vyrůstáme jako muži v čistě ženském světě, tak buď převezmeme model ženského
vnímání, nebo naopak podlehneme agresi. Ono poradit si s testosteronem není žádná
legrace a je dobrý se to od někoho naučit. (Vojtěch)

Odborníci v našem vzorku však nabízí ještě jiné rozměry mužské role v pěstounské rodině,
které vychází z méně psychologizujících pozic. Role muže při výchově dětí je podle nich
odvozena od určité „přirozenosti“ mužů a žen, kdy žena je emocionální, pečující a starající se,
zatímcotátové jsou spíše na různé volnočasové aktivity a k výchově přistupují s větším
nadhledem. Obě role jsou pak vnímány jako vzájemně se doplňující a tvořící kořeny rodinného
systému, který je funkční díky spojení těchto protikladů. Tento přístup si můžeme ukázat na
příkladech výroků Roberta, Karolíny, Martiny a Radima.
Použil bych konkrétní příklad – třeba mazlení. Táta si s nimi hraje, máma se s nimi mazlí. A
ty děti potřebují obojí dvojí. Jak tu dynamickou část, tak tu statickou, tu jistotu vazby. (Robert)
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Tak u nás je to jednoznačně, že maminka je na ten servis a tatínek na ty blbosti. A myslím,
že to tak je většinou… a často muže v pěstounské rodině vnímám jako takový stabilizační
prvek, třeba i v těch náročnějších situacích, ale nemusí to být vždycky, každý je jiný. Asi se
do toho zapojují méně emočně… (Karolína)
Očima těch dětí maminky zajišťují takovou tu pravidelnou údržbu, jako obléknout, umýt,
uklidit, a když jim zbude čas, můžou se zapojit do nějakých aktivit. U těch mužů je to přesně
obráceně. (Martin)
Já tam velmi oceňuju, když se zapojují do řešení nějakých problémů, když jsou aktivní ve
volném čase, to jsou docela často a je dobře, že mají takový ten nadhled, který při řešení
různých problémů nebo i v životě je hodně zapotřebí. Někdy pěstounky jsou v tom hodně přes
emoce zaangažovaný a chlapi takový nejsou, takže tam dokážou vnést nějaký zdravý
nadhled. (Radim)

Ať už je pro nás důležitější přístup první, kdy jsou muži pěstouni vnímáni jako nezbytná součást
socializace dítěte, nebo přístup druhý, který klade důraz na odlišnost mužského přístupu
k výchově, většina odborníků se shodla na tom, že větší angažovanost mužů v pěstounské
výchově – ať už přímo v rodině nebo v rámci systému (např. vzdělávání) je velmi žádoucí.

Systém potřebuje víc mužů
Specifickým tématem je větší zapojení mužů na pozicích odborných pracovníků
v doprovázejících organizacích a v systému náhradní rodinné péče. Přítomnost tohoto tématu
byla uměle vyvolána díky otázce v rámci rozhovorů, proto se k tématu vyjádřili všichni
dotazovaní odborníci. Téměř všechny jejich odpovědi se shodují v jednom – větší zapojení
mužů by systému prospělo. Výhoda mužů jako odborných pracovníků podle nich může
spočívat v tom, že budou mít blíže právě k mužům pěstounům a také ke specifickým
problémům některých dětí, především chlapců. Druhým důležitým rozměrem je odlišný přístup
k práci, který není tolik „emocionální“ a umožňuje řešit věci více strukturovaně, cílevědomě a
s větším nadhledem. Jako příklady nám mohou posloužit následující výroky:
Každopádně by to bylo jiný a rozhodně by to bylo fajn. To už je jedno, jaká je to práce, ale
tady třeba kdyby ti klíčoví pracovníci byli chlapi nebo … no na sociálkách si to moc neumím
představit… když mají živit rodiny, tak dělat takovou práci… ale třeba u těch klíčáků by to bylo
super. Protože když v těch rodinách máš ty kluky dospívající, tak ke mně se tak nevztahují.
Třeba protože je máma odmítla, tak mají nějaký bloky vůči ženám celkově, a kdyby tam byl
ten chlap, tak by si k němu našel cestu mnohem snadněji než pracovnice. Takže co se týče
těch pracovníků, co pracují takhle s těma rodinama, tak by to bylo jednoznačně super. A zas
by to byl jinej přístup, takže možná míň opečovávací, míň ochranitelskej… (Jarka)
Určitě si myslím, že by to bylo příjemnější právě pro muže pěstouny, protože ženy jsou ty, co
to v té rodině tak nějak vedou. A muži se často trochu vezou. Musí mít nějaký vzdělávání, tak
jedou, aby měli ty hodiny. Ale je na nich vidět, že by potřebovali spíš něco jiného. Když je
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debatní kroužek, tak … většinou teda … povídají hlavně ty ženy a chlapi jen sem tam něco
řeknou. Ty ženský je prostě převálcujou. Zase je to tím, že ty ženy jsou víc s těma dětma…
takže když by tam vstoupilo víc chlapů, tak pro ně by to bylo daleko příjemnější. I ta práce
s nima by byla jednodušší, víc by to brali. (Anna)
Určitě. Já si myslím, že by tam mělo být co nejvíc mužů, kteří mají vlastní zkušenost
s pěstounskou péčí. Buď, že byli v pěstounské péči a tohle by mohli dělat, to mi přijde hodně
důležitý. A kdyby se nějaký pěstoun zapojoval tady do té práce, tak to by mělo určitě vliv na
ty muže hlavně, protože oni potřebují mít nějaký vzor pořád. (Kamil)
Zásadní změna by se podařila, pokud by víc chlapů bylo právě v OSPODech a na těhle
místech, protože si myslím, že tam je to prostě potřeba, už jen nějaký takový ten nadhled, jo,
když tam člověk vejde, tak tam je prostě „přebuchtíno“ trošku, že se řeší věci, který by se řešit
třeba vůbec nemusely, a věci, který jsou skutečně důležitý, se odsouvají. (Martin)
My chceme, aby se muži víc zapojovali, ale když je do toho motivují ženy, tak je to těžší, než
kdyby v těch vůdčích rolích je motivovali zase chlapi a tu problematiku jim vysvětlili zase z té
mužské stránky. (Martin)
Na OSPODu jsme byli 3 chlapi a tady jsem sám. A když vidím, jak probíhají ty porady,
metodický schůzky apod., tak ve chvíli, kdy je tam velká převaha žen, se tam jakoby více
propadá emocím a chybí tam nějaký věcnější… zase si nemyslím, že chlapi nemají emoce…
ale že se to tam propadá… a teď zas nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale nějak se to tam
propadá v ty emoce, je to taková sněhová koule. Když třeba nějaká kolegyně je ve špatné
náladě, tak to nějakým způsobem strhne ty ostatní… kdežto u těch chlapů… já mám pocit,
že když je třeba porada, tak kdyby tam byli třeba jeden dva chlapi navíc, tak by ta porada
mohla být věcnější a míň se jakoby roztékat do stran. (Adam)

Dva z odborníků vztáhli nedostatek mužů v systému pěstounské péče k celospolečenskému
kontextu, kdy jsou muži postrádáni ve většině oblastí života, které se týkají výchovy a
vzdělávání. Konkrétně to byli Vojtěch a Karolína.
Ono vůbec, kdyby se víc mužů zapojilo do výchovy dětí, i mimo pěstounskou péči, tak by to
výrazně pomohlo. Kdyby se víc zapojili třeba do vzdělávacího procesu, do základních škol,
do mateřských škol, tak by to určitě mělo zajímavý efekt pro společnost. Takže já si myslím,
že pěstounství vlastně není výjimkou, že do služeb kolem dětí se zapojuje málo mužů, a když
se zapojují, tak se zapojují spíš v té volnočasové části od skautských oddílů a sportovních
oddílů počínaje přes technické a jiné záležitosti, kde se zapojují právě díky své profesi… byla
by to zkušenost s mužským způsobem vnímání světa a mužským faktorem, který by pomohl
jak chlapcům, kteří se muži stávají, tak děvčatům, která si jednou budou muže brát, nebo
budou s nimi chtít žít. Takže ten každodenní kontakt s různými muži různých věkových
kategorií a různých povolání by pro ně samozřejmě byl dobrou životní školou, jak se
s takovým chlapem srovnávat. (Vojtěch)
Jo, podobně bychom se mohli bavit o školství. Není to dobře, když je někde taková převaha
žen… třeba i pro ty pracovníky by to mohlo být snazší, pokud jdou např. do nějaký konfliktní
situace, tak ty muži mají takovou přirozenější autoritu. Ale hlavně si myslím, že by to bylo
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vhodný pro práci s těma dětma, zvlášť pro ty kluky pubertální, ty by potřebovali víc mužských
vzorů. Ale to je spíš takový celospolečenský problém. (Karolína)

Jediným z odborníků, který vyjádřil skepsi k větší účasti mužů na odborných pozicích v rámci
systému pěstounské péče, byla Kateřina, která „starost o děti“ vnímá jako důležitou součást
ženské role.
Já si myslím, že v tomhle systému nikdy moc ty chlapi fungovat nebudou. Změny by to
přineslo, že ty chlapi mají trochu větší tah na branku, že by některý ty změny… já si myslím,
že to tak prostě má být, i když to není genderově správně. Že ty ženy mají k tomu doprovázení
a sdílení blíž a genderový studia na tom nic nezmění. Pro ženy je přirozený se o někoho
starat. A pak finance, to je věc druhá. (Kateřina)

Z výše zmíněných výpovědí je každopádně znát, že přítomnost mužů na odborných pozicích
v rámci pěstounské péče může být klíčovým faktorem k podpoře větší angažovanosti mužů
v pěstounských rodinách.

Hodnoty mužů v pěstounských rodinách
Odborníci v našem vzorku především potvrdili předpoklad (a také výstup z fokusních skupin),
že muži pěstouni jsou hodnotově velmi orientováni na rodinu, která je pro ně většinou
důležitější než kariéra. Tento fakt zmiňují např. Anna a Kateřina. Z jiného úhlu pohledu je
v jádru pěstounských hodnot hlavně sociální cítění a potřeba budovat mezilidské vztahy. Tento
přístup zastává např. Robert.
Myslím, že ty chlapi jsou rozdělený tak do dvou skupin. Jsou tam ty, co jsou hodně zaměřený
na rodinu, a je jedno jestli kvůli partnerce nebo kvůli sobě, a pak jsou tací, který to vnímají
jako přání partnerky a vlastně to respektují. Každopádně většinou jsou to chlapi, pro který je
opravdu rodina hodně důležitá. (Anna)
Jsou to muži, kteří tu rodinu vnímají jako hodně důležitou. Samozřejmě práce je pro ně taky
hodně důležitá, ale rodinu mají hodně vysoko v žebříčku hodnot. (Kateřina)
Vděčnost, že jsou, a chtějí rozdávat dál. Hodnota vztahu je pro ně důležitá a chtějí ty vztahy
dál budovat. Důležitá je otázka cíle. Vysokoškoláka nevychováte. V těch vizích a cílech
stavějí ty cíle mnohem výš a pak slevují. (Robert)

Zajímavým vhledem jsou výroky odborníků, které se týkají věřících pěstounů. Podle nich sice
křesťanství z člověka dobrého pěstouna nedělá, ale může upevnit jeho odhodlání a hodnoty.
Tomuto tématu se věnovali např. Martin a Lenka.
Samozřejmě že mezi křesťanama je hodně lidí, kteří o pěstounské péči uvažují nebo se do
ní vrhnou, prostě z toho titulu, že už křesťanství samo o sobě péči o bližního v sobě má
nějakým způsobem zakořeněnou. Ale určitě bych to nevnímal tak, že co křesťan, to dobrý
pěstoun a naopak, že nekřesťani nemůžou dělat pěstouny. To jako určitě ne. Ale vidím tam
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něco, že to, co křesťanství tomu člověku dává, ho to k tomu pěstounství nějakým způsobem
vybavuje… myslím, že víra člověku pomáhá, aby přešel některý situace, který nejsou snadný.
Tak to považuju za výhodu. Na druhou stranu řada pěstounů ne-křesťanů to zvládá stejně
dobře a najde si ty zdroje někde jinde. (Martin)
Řekla bych, že jsou komunikativní a hodně společenský. Náboženství u nás v regionu nehraje
až takovou roli… ale věřící pěstouni jako celek, mi připadá, že jsou tolerantnější, že víc vydrží.
Když ty děti začnou v určitém věku zlobit, tak oni to mnohem déle a lépe snáší a pořád hledají
to dobré na těch dětech, proč má smysl pořád ještě pokračovat, než by se rozhodli to vzdát.
(Lenka)

Výše zmíněné poznatky odborníků nám říkají především to, že s hodnotami pěstounů je
důležité pracovat v rámci přípravy a vzdělávání. Jako určité vodítko nám může sloužit
kategorizace

hodnot

z fokusních

skupin

s pěstouny,

která

byla

představena

na

předcházejících stránkách této publikace. Hodnoty (a příběhy, které jsou na nich postavené)
mohou zároveň sehrát důležitou úlohu při náboru pěstounů a veřejných kampaních.

Motivace mužů v pěstounských rodinách
V odpovědích, které se týkaly motivací mužů k pěstounské péči, odborníci často zmiňovali
podporu partnerky – někdy také jako „primární“ motivaci. Ukázat si to můžeme na příkladu
Anny, Martina a Vojtěcha.
Úplně ta hlavní motivace většinou je žena. A vůbec tím nemyslím, že nechtěli, ale spíš je to
nenapadne. Jsou to spíš živitelé těch rodin, co se víc zajímají o to okolo v rodině. Ale
nemyslím si, že by ti chlapi nesouhlasili nebo že by s nimi musely ženy nějak bojovat. (Anna)
Já si myslím, osobně, že u velký většiny mužů je motivace láska k té partnerce, a že když
ona to tak cítí, tak ji v tom podpořím. A potom, když už to dítě je v rodině, tak hodně rychle
naskočí radost z toho, že můžu vychovávat nějaké dítě, radost z té přeměny, a že můžu
nějakým způsobem takhle pomoci někomu jinému. (Martin)
Motivace mužů je vyhovět ženě (smích), když už jsou to ty, co je k tomu manželka přivedla a
oni se rozhodli, že jí v tom nebudou bránit a ještě že třeba můžou v tom směru taky něco
dobrého vykonat. Jo, takže směrem k tomu dítěti je ta motivace spíš sekundární. (Vojtěch)

Zmiňována byla i motivace, kterou jsme v předchozí části textu nazvali „prázdným hnízdem“,
které může vzniknout různými způsoby. Nejčastěji tak, že odrostou biologické děti pěstounů,
ale v některých případech i úmrtím dítěte či bezdětným manželstvím. Tento typ motivace
popisují Jarka, Karolína, Lenka a Radim.
Pak třeba mít těch dětí hodně, aby se o mě měl kdo postarat, až budu starej, nebo takovou
komunitu, když použiju to slovo, toho pěstouna. No a pak si myslím, že je to taková možná
skrytá nebo nevědomá motivace, když tu rodinu nebo ten pár potká nějaká tragická událost.
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Třeba přijdou o vlastní dítě. Tak potom motivace zaplnit to prázdný místo a dát šanci někomu
dalšímu. Což pokud to nemají zpracovaný, tak se to potom stává problémem, když dítě
doroste do toho věku, kdy se něco stalo s tím jejich vlastním. (Jarka)
Budou to stejné motivy jako u ženy, tj. že se setkal s někým, kdo už v té pěstounce je, že má
nějaké sociální cítění a uvědomuje si, že ty děti jsou opuštěný, a je potřeba, aby se o ně
někdo postaral, nebo velmi častý je syndrom prázdného hnízda a teď to možná zní trochu
negativně, ale není… je to to, že jim odrostou ty děti a oba si uvědomují, že oba ještě mají
sílu pomoci nějakému dítěti. Ale jinak myslím, že ten vztah je u mužů silnější motivace než u
žen. (Karolína)
Většinou jsou to děti, které odrůstají, tak obava z toho, co budou potom ještě dělat. Uvědomují
si, že mají ještě sílu, aby někomu pomohli, takže se rozhodnou někomu pomoct, poskytnout
mu domov, a pak obava z toho, že jejich děti vlastně za chvíli odejdou. Ale prvotní je tam asi
snaha někomu pomoci. Nabídnout domov nějakému dítěti. (Lenka)
Hodně mluví o tom, že už jim ty jejich děti odrostly, ty biologický, tak oni chtějí nabídnout
místo ještě někomu jinému. (Radim)

Okrajově byly zmíněny i motivace související s určitými benefity, které rozvíjí osobní a rodinný
život pěstouna. Tento typ motivací byl mnohem více sdílen ve fokusních skupinách mezi
pěstouny. Odborníci v našem vzorku několikrát zmínili pěstounství jako zajímavou životní
výzvu. Určitou dimenzí, která data získaná mezi pěstouny o něco rozšiřuje, je důraz na
pozitivní vliv „komunity“ pěstounů jako motivační faktor. Můžeme si to ukázat na výroku
Roberta.
Pěstouni tvoří zajímavou skupinu lidí, komunitu, do který je dobrý patřit. A když se potkáte
s chlapama, který to prožívají, to jsou taková nádherná setkání… nám se podařila jedna věc,
že jsme dělali 24hodinové kurzy od pátku od rána do neděle do večera a vytvořily se nám
komunity pěstounů, co třetí rok už jezdí spolu a domlouvají se, že pojednou zase spolu. A jak
chlapi, tak ženy vytvořili tam určité… že prostě parta těch tří chlapů tam sedí večer u piva a
řeší ty otázky, což je zajímavá věc. A druhá věc je, že získáváme chlapy jako přednášející,
většinou táhnou chlapi tyhle 24hodinovky a velmi si to chválí. (Robert)

Motivace mužů pěstounů přímo vycházejí z hodnot, které ve svém životě preferují. Odráží se
v nich důraz na rodinu a sociální vazby. Motivace a hodnoty je tedy dobré brát jako provázaný
celek a pracovat tak s ním v rámci vzdělávání i veřejných podpůrných kampaní.

Témata a potřeby mužů v pěstounských rodinách
V rozhovorech s odborníky se objevilo několik témat, která jsou spojována s tím, že je muži
v pěstounských rodinách řeší více než ženy (případně je řeší intenzivně, bez komparace se
ženami). Tato témata se částečně překrývají s kategorizací témat, kterou jsme v předcházející
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kapitole vytvořili na základě dat získaných z fokusních skupin s muži pěstouny. Z části ovšem
tuto kategorizaci tematicky rozšiřují.
Mezi tématy, která se opakují, patří kritika systému pěstounské péče ze strany mužů. To
můžeme vidět na příkladu Adamova výroku. Dále pak časová náročnost pěstounské péče a
vztahy s původní rodinou dítěte. Tato témata ilustrují Radim a Anna.
Kritika systému
Víc jdou do toho systému. Že celý systém péče a doprovázení je nějak špatně nastavenej. Je
to spojený s kritikou… je to trochu spojený s přemýšlením nad tím, co v tom systému je
funkční a co není funkční. (Adam)

Časová náročnost
Tak ten chlap chodí do práce, tráví tam víc času než žena, kór teda pěstounka, a tak si musí
najít víc času a energie ještě doma, než kdyby měl jenom vlastní děti. Nějak ho to omezí na
prostoru. Tak myslím, že to může být pro chlapy větší téma než pro ženský. (Radim)

Biologická rodina
Myslím, že chlapi daleko víc přemýšlí nad tím vším. Ženy jdou do toho mnohem víc emočně…
takže už při té přípravce hodně často vnímají jako problém kontakt s biologickou rodinou, mají
z něho obavy. Dokáží si představit všechny možnosti, jak to může probíhat, a mají z toho
obavy… a jsou rodiny, kde to je opravdu hodně náročný, a myslím, že ty chlapi už dopředu
z toho mají obavy. Je pravda, že ten systém není úplně dobře nastavený – když dostanete
dítě do péče, tak jeho biologický rodiče dostanou vlastně všechny informace o vás, včetně
výše vašeho platu a majetkových poměrů, to není úplně ideální. (Anna)

Mezi témata, která původní kategorizaci naopak rozšiřují, patří starost o citovou a materiální
budoucnost svěřených dětí. Toto téma souvisí s hodnotami pěstounů, kteří velmi často
zmiňovali, že chtějí, aby se jejich děti dokázaly „postavit na vlastní nohy“. Toto téma ilustruje
Robertův výrok.
Budoucnost dětí
Tak určitě víc řeší partnerské vztahy svých svěřených dcer. A zabezpečení co dál, po 18.
Abys měl kde bydlet a aby ses dokázal postarat o sebe. Osamostatňování a přípravu na
zaměstnání. (Robert)

Druhým takovým „rozšiřujícím“ tématem je práce s agresí u dětí, které bylo v rozhovoru
zmíněno pravděpodobně díky jednomu z nosných témat kurzu pro pěstouny, v jehož rámci byl
rozhovor nahráván. Mezi důležitými tématy si ale určitě prostor zaslouží. Toto téma v našem
vzorku přináší Jarka.
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Agrese
Třeba právě agresi, ať už to vztahuju k dospělým, ale ono se to týká vlastně dětí jakéhokoliv
věku. Jak zvládat agresivitu u dětí, protože oni nějak rychle vzpění, pak to tam rychle proletí
nebo je to nějak špatně vykomunikovaný a vytváří to další bloky mezi nimi. (Jarka)

Třetím takovým tématem je určitá zranitelnost mužů ve vztahu ke svěřeným dětem, která
souvisí se složitou cestou, již si děti k mužům v pěstounské rodině musí hledat. Pro pěstouny
to může být velmi náročný proces. Téma zranitelnosti můžeme ilustrovat na základě výroků
Anny a Vojtěcha.
Zranitelnost mužů
Potom v průběhu pěstounky je to o tom, o čem jsem trochu mluvila, ty děti jsou nějakým
způsobem traumatizovaný, a jestli dokážou navázat vztah, tak většinou je to žena, i když tak
nějak všelijak a muže mají zaškatulkovaný jako ty, co mamince vždycky ubližovali, takže pro
ně to může být hodně obtížný a zároveň i pro toho pěstouna hodně zraňující, že jo, prostě on
tam jde, nabídne vlastně všechno, stejně jako ta jeho manželka, a teď to dítě ho nepřijímá,
nenaváže se k němu, dává mu to i najevo… to jsou všechno věci, se kterými se musí
pracovat… a kolem 16. roku, kdy přichází na řadu otec, tak oni nevědí jak do toho… myslím,
že tady je hodně velký prostor pro práci s chlapama. (Anna)
Spoustu pěstounů si dítě třeba samo získá, protože touží po mužském kontaktu, tak si o něj
samo řekne, ale myslím si, že muži jsou v mnoha případech zase o něco větší cíťové, proto
se do toho možná ani tolik nepouštějí. Myslím to tak, že hůř nesou neúspěchy, špatně snáší
selhání svoje nebo dítěte, hodně jsou zaměřený na výsledky, a ne na ten proces… pro dítě
je malej pokrok vlastně velkej pokrok, zatímco pro muže to pořád může znamenat vlastně
nedostatečný výsledek. Takže je potřeba s nimi pracovat i v tom našem základním nastavení,
jak to mají rozložený v rodině. (Vojtěch)

Čtvrtým z rozšiřujících témat je obava mužů z genetických dispozic svěřeného dítěte a síla
biologické vazby. Nositelem této myšlenky je např. Vojtěch, který u mužů vidí bariéru, která
jim brání přijmout dítě cizího člověka za své, nebo Karolína, která tuto obavu popisuje na
příkladu vymezování nároků na dítě před jeho přijetím.
Hlas krve
Jedno z toho je už vůbec myšlenka, že přijmu nějaký dítě nějakého jiného člověka za své. To
je pro muže mnohem složitější než pro ženu. To není jenom u toho pěstounství, ale třeba i u
adopce. Trochu přeceňují ten dědičný pohled na svět – je to něčí krev, něčí genetický
materiál, se kterým já vůbec nebudu vědět, co dělat, to nechci. (Vojtěch)
Já určitě cítím takový větší strach z přijetí cizího dítěte. To se tam opakuje pořád. A přitom si
ve skutečnosti myslím, že je to pak opačně, že muži přijmou nakonec dítě snáz než ženy,
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protože ty řeší všechno víc přes emoce. Ale daleko víc tam vidím strach z toho, že to není
jejich vlastní dítě, to, že bude jiný než já. Často jsou muži také náročnější ve vymezování
nároků na dítě, že víc se bojí toho cizího dítěte. (Karolína)

Bez ohledu na to, jak silné zastoupení mají zmíněná témata mezi pěstouny v realitě. Je možné
s nimi počítat a pracovat. Například v rámci vzdělávacích kurzů.

Náměty na podporu mužů pěstounů
Poslední kapitolou v rámci této části publikace jsou náměty odborníků na cesty, kterými by
mohlo být podpořeno větší zapojení mužů v rámci pěstounské péče. Jedná se spíše o
sesbírané střípky myšlenek než ucelené kategorie. Přesto mohou mít svou informační
hodnotu. Kamil zmínil důležitost pozitivní zpětné vazby směrem k aktivním mužům, která by je
v jejich snažení podpořila.
Pozitivní zpětná vazba
Mně připadá, že lidi často berou jako silnější článek ženy, jako že jsou tahouni rodiny… ale
mně připadá, že by bylo fajn, kdyby okolní lidé… nebo širší rodina i přátelé, kdyby je
podporovali… ocenit to, že do něčeho takového šli. A nejen matky, ale fakt se zaměřit na
muže… podle mě je důležitý dostat pozitivní zpětnou vazbu. (Kamil)

Lenka a Radim se rozpovídali o potřebnosti setkávání mužů pěstounů a vytváření přátelských
vazeb mezi nimi. Tato myšlenka hraje významnou roli v rámci další kapitoly, kde
představujeme příklady dobré praxe, včetně zpětné vazby ke specifickému kurzu pro muže
Abeceda pěstouna.
Podpořit setkávání mužů
Snažit se nabízet témata, který by je mohly zajímat, který jsou pro ně aktuální. A ve chvíli,
kdy to jen trochu jde, tak zařídit, aby se tam ti muži potkávali. Aby to nebylo tak, že tam bude
jeden mužskej mezi dvaceti ženskýma, ale oni ve chvíli, kdy si tam vytvoří tu skupinku, tak už
na té přednášce po sobě jakoby pokoukávají, pak jdou někteří z nich kouřit a ostatní se třeba
přidají, i když nekouří… a pak už se vždycky po sobě ptají – „přihlásil se ten a ten?“. (Lenka)
Snažíme se dávat důraz i na to, aby si našel nějaký chlapský věci, třeba do posilovny
s ostatníma chlapama nebo na nějaký pivo. Dělat nějaký chlapský věci. Mít trochu čas jen
pro sebe. (Radim)

Kamil zmiňuje další důležitou věc. Muži si podle něj zaslouží dostat ve výchově dětí více
prostoru. Jako příklad dává možnost víkendového pobytu pro děti, který bude plně v režii
mužů.
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Dát mužům samostatný prostor
Já si určitě myslím a podle mě je důležitý, že muži zůstanou s dětma samotný a vidí srovnání,
jak to chodí v jiných rodinách, a můžou se inspirovat. A určitě je to fajn, protože i když se to
nezdá, tak manželky jsou někdy takový oko, který hlídá, aby ten manžel nedělal něco špatně.
Aspoň se mi to tak zdálo, ale myslím, že pro muže je důležitý, aby s dětma dělali něco bez
dozoru. (Kamil)

Tématem, na které jsme už narazili v předcházejícím textu, je podpora zastoupení mužů na
pozicích odborných pracovníků, kteří s pěstouny pracují. Podle Martina a Adama feminizovaný
systém pěstounské péče muže přirozeně odrazuje a brání jim ve větší aktivitě.
Podpořit zastoupení mužů v systému
Já myslím, že určitě tam je do jistý míry takový to očekávání společnosti, že je to vlastně
ženská záležitost. Právě tím, že vlastně všude v tom systému jsou ženy, tak už jen ten pocit,
co já se budu angažovat, když neznám nikoho, kdo by se v tom angažoval. Takže ten
samotnej problém, že tam chlapi nejsou, vytváří ten problém, že tam chlapi nejsou. Kvůli
tomu, že kdybych se do toho namočil, tak bych byl nějakým způsobem divnej. (Martin)
Jediná věc, která mi teďka jde hlavou, ať už se jedná o pěstouny nebo partnery pěstounek,
jestli pro ně právě není bariérou, že tím doprovázejícím pracovníkem je žena, takže si s dětmi
víc rozumí a komunikují spolu a ten chlap, třeba aniž by chtěl, právě může mít pocit, že je na
druhé koleji nebo že ta jeho paní to vyřeší. Nebo to může být i o nějakým jejich pohodlí, proč
bych do toho zasahoval, když už je to vyřešený za mě. Tak přemýšlím třeba u těch rodin, do
kterých dojíždíme, kdyby se stalo standardem, že tam dojíždí dvojice. Tak jako se už stává
standardem, že pokud chcete dělat dobrou rodinnou terapii, tak potřebujete mít dva terapeuty
chlapa a ženskou, aby to tam nějak fungovalo… často ty konzultace sklouzávají do
terapeutickýho rázu, takže tohle by tam třeba nějak pomohlo. (Adam)

Posledním nápadem odborníků je podpora změny mediálního obrazu pěstounství. Adam i
Karolína zmiňují pozitivní posun, který byl v tomto smyslu vykonán, a zároveň si myslí, že je
to oblast, na které se dá dál cíleně pracovat. A to i tak, aby veřejná tvář pěstounství byla vůči
mužům svůdnější.
Změna mediálního obrazu pěstounství
Myslím, že mediální obraz pěstounské péče byl ještě donedávna dost zkreslený, že to byl
obraz obrovské rodiny s nějakou matkou pěstounkou, která stojí u plotny, ale že se prostě
prezentovaly hlavně ty velký rodiny, který už se podobají spíše těm SOS dětským vesničkám
a hrozně málo se prezentovaly rodiny, který ke svým vlastním dětem vzaly jedno dvě cizí
děti… takže mediální obraz je něco, co by se dalo měnit. (Karolína)
A co se týče osvěty a tak, nenapadá mě nic, kromě spotu, který jsem viděl s Vetchým a který
nadchnul známý bez ohledu na pohlaví. To je nějaký nábor pěstounů, který probíhal pod
ministerstvem. A oni udělali televizní spot… myslím, že byly tři. Tři spoty… jeden je
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s Ondřejem Vetchým a pak ještě dva herci nějaký tam jsou. Zajímavý na těch spotech je, že
minimálně u dvou je tam primární osobou chlap. Když pominu, že to bylo vtipný a nikoho to
neuráželo a šlo to na podstatu věci, tak si myslím, že takovej spot osloví ženský. I když je tam
ten mužský prvek dominantní, ukazuje to, že chlap se chová takhle, oukej stereotypně,
stereotypní pohled na chlapa – a ono to vlastně není v rozporu s pěstounskou péčí. Tak když
by byly nějaký takovýhle věci… jináč netuším… můžeme se bavit, že až za 100 let budou
chlapi od jednoho roku s dítětem doma a bude to normální, tak se to změní v celé společnosti,
ale do tý doby… (Adam)

Všechny výše zmíněné „střípky“ nápadů lze nadále rozvíjet a zkoumat. Je také možné některé
z nich částečně vyzkoušet a ověřit, zda mají něco do sebe, či zda se jedná o slepou uličku.
Může přitom jít o malé krůčky. Doprovázející organizace např. může na některém
z víkendových pobytů pro rodiny podpořit vznik jednoho dopoledne, jehož přípravy se ujmou
dva aktivnější muži pěstouni. Žádná velká změna se nestala přes noc.
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Příklady dobré praxe
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Na základě studia dostupných zdrojů jsme stanovili tři následující příklady dobré praxe při
podpoře mužů v pěstounských rodinách.

Mužská skupina jako nástroj vzdělávání
Prvním z příkladů dobré praxe jsou kurzy pro muže pěstouny, které jsou specifické tím, že se
odehrávají pouze v mužské skupině, vedené mužskými lektory. Liga otevřených mužů (LOM)
tento nástroj ověřila v rámci projektu Pěstujme pěstouny, jehož součástí je i tato publikace.
V rámci kurzů pro muže, které nesly název Abeceda dobrého pěstouna, probíhaly také
fokusní skupiny, z nichž jsme čerpali data po hlavní část výzkumu.
Mužská skupina jako nástroj osobního rozvoje a vzdělávání není ničím novým. Od 90. let 20.
století zažívá velký „boom“, zejména v USA a západní Evropě. Celkem unikátním počinem je
ovšem přenesení této praxe do systému pěstounské péče. V zahraničí se dá vysledovat
v podstatě pouze jediný podobný kurz. Men in Foster Care ve Velké Británii, který je „pouze
pro muže, což může zahrnovat muže pěstouny, jejich syny, sociální pracovníky a pracovníky
doprovázejících organizací“ (The Fostering Network: 2015). Jedná se tedy o jedinečný pokus
vytvořit setkávání mužů na konkrétní platformě v rámci systému pěstounské péče. Lektorem
kurzu je jeden z autorů výzkumné publikace Foster fathers’ experiences and contributions –
Simon Newstone.
Pozvánka na kurz zdůrazňuje následující výstupy pro účastníky:


Sdílení zkušeností a diskuze



Možnost věnovat se tomu, jak gender ovlivňuje výchovu dítěte



Identifikace toho, co znamená „pozitivní mužský model“ v praxi



Diskuze o roli muže v práci s dětmi a mladými lidmi, kteří byli sexuálně zneužíváni



Hledání cest, jak podpořit muže v pěstounské péči

Podle široké cílové skupiny kurzu i skladby témat se zdá, že se zatím jedná o okrajový počin,
který je na začátku cesty. Bude proto zajímavé sledovat, jak se snahy o podporu mužů
pěstounů ve Velké Británii vyvinou.
Mnohem zajímavější výstupy můžeme představit u našeho kurzu Abeceda dobrého pěstouna,
který je koncipovaný jako dva víkendy, z nichž první je spíše vzdělávací a pouze pro muže
pěstouny. Druhý víkend je zážitkový a je zaměřen na muže pěstouny a jejich svěřené i
biologické děti. V době zveřejnění této publikace jsme měli za sebou 3 pilotní vzdělávací
setkání s pěstouny. Na každém z kurzů jsme od účastníků získávali zpětnou vazbu, která
potvrzuje, že mužská skupina je velmi funkčním nástrojem pro vzdělávání mužů pěstounů.
Nesetkali jsme se s jedinou negativní zpětnou vazbou. Jediným rizikem zůstává zájem o kurz

76

u mužů pěstounů, kteří s tímto typem práce ještě nemají zkušenost. Většina přítomných
pěstounů zmiňovala, že účast na kurzu zvolila z důvodu povinného vzdělávání, někdy pod
mírným tlakem partnerek. Že se nakonec mnohým účast vyplatila, můžeme ilustrovat
následujícími výroky vybranými ze zpětné vazby:


Myslím si, že není k zahození forma takového setkání, že se sejdeme jenom chlapi
tady z tohohle oboru a můžeme si o tom povykládat a vlastně načerpat z příběhů
těch ostatních určitý informace a postupy, jak třeba v některých situacích postupovat
v té výchově.



Cením si většího zacílení na témata, která víc řeší chlapi.



Načerpal jsem nové znalosti (práce s agresí), se kterými bych rád dál pracoval.



Moc se mi sem nechtělo, většinu času trávím v zahraničí a je to samé školení. Ve
finále se mi to ale líbilo, protože většinou jsou aktivnější ženy. Je to dobrý, když se
sejdem chlapi. Nebylo by od věci se znovu sejít.



Fajn že to bylo v mužský skupině.



Společenství s chlapama se stejnou krevní skupinou.



Úžasné. Dobrá parta chlapů. Otevřenost. Prožívání problémů, nevaří se to jenom
doma, dokážeme to sdílet.



Sdílení – to jinak v životě není, možnost s chlapama jen tak pobejt.



Jsem spokojený. První školení, který připravovali chlapi. Mělo to hlavu a patu. Bylo
to perfektně připravený. Trochu sportu, trochu kultury. Člověk se uvolnil a pak zase
povídání.



Pohoda. Teorie byla stručná, jasná a přínosná. Praktické, výborné. Sdílení
zkušeností je přínosný. Pomohlo mi to zklidnit a prohloubit pohled na život a rodinu.



Vždycky je přínosem, že zazní praktické zkušenosti. Nedělám to sám. Vytržení
z běžného koloběhu a zastavit. Všeho akorát – sportu, teorie, praxe. Občas jsem
musel překročit hranice. Akorát.



Asi nejlepší, čeho jsem zúčastnil. Nechci hodnotit to vzdělávání, ale bylo to takový
chlapský. Dobrý tempo.

Na základě naší zkušenosti tedy vřele doporučujeme používat mužskou skupinu jako
vzdělávací a zážitkový nástroj, obzvláště tam, kde mužům tento rozměr zkušenosti chybí.
Pěstounská péče je bezpochyby jednou z takových oblastí.
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Tematická publikace zaměřená na muže
V rámci této části nechceme psát o tomto explorativním textu, ale o zahraniční publikaci Men
who care, která opět pochází z dílny britské organizace The Fostering Network. Velmi citlivým
a přitažlivým způsobem zprostředkovává příběhy konkrétních mužů pěstounů, zasazuje je do
kontextu jejich rolí a vyvolává zajímavé otázky. Tato publikace nemusí sloužit jen
k samostatnému čtení. Je koncipována tak, že se jednotlivé příběhy dají použít jako krátké
případové studie pro diskuzi při následujících příležitostech (The Fostering Network: 2010).


V rámci podpůrných skupin nebo doprovázejících organizací



Při vzdělávání pěstounů, převážně u mužů



V domácnostech pěstounů, v rámci celé rodiny nebo v páru



Při vzdělávání a tréninku sociálních pracovníků a dalších profesionálů v rámci náhradní rodinné péče

Publikace je dostupná on-line ke stažení ve formátu pdf. V roce 2011 pak The Fostering
Network vydala další publikaci, tentokrát s názvem Men are the good foster carers too (Muži
jsou také dobrými pěstouny), která shrnuje dosavadní poznání o mužích pěstounech
v britském kontextu. Text je postavený i na vlastním výzkumu realizovaném ve fokusních
skupinách. Nabízíme z něj překlad zajímavých výstupů, které vypovídají o tom, co muži
pěstouni vítají ze strany pěstounských organizací (The Fostering Network: 2011).:
■

Být plně zapojen při náboru

■

Být vnímán jako pozitivní rolový model

■

Aktivní doprovázející organizace a možnost účastnit se mužských podpůrných skupin

■

Schopnost účastníků systému pěstounské péče hledat a brát v úvahu mužskou
perspektivu na témata související s pěstounstvím

■

Komunikace směřovaná k oběma pěstounům (muži i ženě)

■

Větší podpora v zapojení do vzdělávání a vzdělávání zaměřené na specificky mužská
témata

■

Mít dobrý vztah se sociálním pracovníkem

■

Být pro systém pěstounské péče rovnocenným partnerem

■

Odpovídající finanční podpora, která reflektuje pěstounství jako kariérní volbu

■

Větší podpora organizací a snah, které se soustředí na téma mužů pěstounů

Koncept muže pěstouna v mediální komunikaci
Odborníci i pěstouni v našem výzkumu často zmiňovali potřebu lepšího veřejného obrazu
pěstounství. Někteří dospěli také k tomu, že potenciálním zájemcům o pěstounskou péči z řad
mužů by prospělo, pokud by pěstounství bylo v mediálním prostoru asociováno také
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s obrazem muže. Jako příklad byly dány propagační videoklipy kampaně Hledáme rodiče, ve
kterých vystupují v hlavních rolích muži. Dokonce známí herci – Ondřej Vetchý, Saša Rašilov
a David Švehlík. Klipy jsou natočeny lehkou a zábavnou formou, takže mají široký dopad na
cílovou skupinu. Všechny je možné zhlédnout např. na webu České televize.
Jako kontrastní klip ze zahraničí můžeme uvést poutavé video Removed, které je výjimečné
svým působivým a sugestivním zpracováním z pohledu dítěte. Muži však v klipu vystupují
pouze v roli agresivního biologického otce a sociálního pracovníka, který je dalším původcem
traumatu dítěte, konkrétně při odebírání z rodiny a oddělení od sourozence. V obou
pěstounských rodinách, kam se dítě dostane, pak vystupují pouze ženy. Videoklip Removed,
je ke zhlédnutí dostupný na serveru YouTube.
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Závěr
Na závěr této publikace bychom rádi vyjádřili naději, že se muži stanou v rámci systému
pěstounské péče méně opomíjenou cílovou skupinou. Jejich role v pěstounské rodině a
v životě svěřeného dítěte je příliš důležitá, než abychom si je mohli dovolit přehlížet. Všechny
zdroje, které se nám podařilo nashromáždit, od zahraničních zkušeností až po vlastní výzkum,
bohužel potvrzují, že se s nimi stále příliš nepočítá.
Tato publikace nabízí mnoho možných cest, jak je s muži možné pracovat a jak je možné je
podpořit. Nebude to jednoduché a rozhodně se jedná o změnu, která potřebuje dlouhodobou
práci a cíleně zaměřenou podporu v podobě času a úsilí odborníků, nevládních organizací i
aktivních pěstounů a pěstounek. Zkrátka všech, kterým na větším zapojení mužů do výchovy
svěřených dětí záleží. Zároveň je potřeba na téma zaměřit energii ze strany státu a
soukromých subjektů, které mohou větší zapojení mužů podpořit prostřednictvím financí na
výzkum, veřejné mediální kampaně, rozvoje vzdělávacích kurzů i výcviku specializovaných
odborníků. Rádi bychom na tomto místě vyjádřili přesvědčení, že se jedná o smysluplnou
investici, která se společnosti dlouhodobě vyplatí.
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