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Příspěvek k diskuzi na téma  
„BIOLOGICKÉ RODINY DĚTÍ, KTERÉ JSOU NAVRHOVÁNY 

DO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE1“ 
 
 

Lenka Krobová 
 
 

Přispívám k diskuzi o vhodnosti zdůrazňování nenahraditelnosti kontaktu přijatého 
dítěte s biologickou rodinou, a to z pohledu budoucího psychologa i z osobní prožívané 
zkušenosti adoptivní matky. 

Velmi se přimlouvám za opatření, které ve svém příspěvku zmínila paní docentka 
Sobotková (Sobotková, 2010, str. 56): „… zaměřit se hlavně na preventivní a sanační 
programy pro biologické rodiny, na kvalitní vzdělávání pěstounů, odborné služby pro 
všechny typy rodin a na podporu terénních forem sociální práce.“ 

Jsem přesvědčena, že pro jakékoli děti je nejpodstatnější, kdo s nimi prožívá a sdílí 
jejich život. Jak píše profesor Matějček: „podstatou specifického vztahu dítěte 
k rodičovským osobám není, že je někdo krmí a udržuje při životě, ale že mu poskytuje 
oporu a jistotu v poznávání neznámého...“ (Matějček et al., 2002, str. 98). Psychologické 
rodičovství považuji za důležitější než biologické. 

 V diskuzi o tom, zda má být biologická rodina dítěte v pěstounské péči důležitou 
součástí jeho života a zda by měl být vždy udržován maximální možný kontakt mezi ním a 
biologickými rodiči, se hlásím k názoru, že vždy by mělo být dbáno na zájem dítěte. Každé 
dítě prožívá svou minulost jinak, zpracovává své zážitky jiným způsobem a má odlišně 
traumatizující vzpomínky na původní rodinu. Jednomu dítěti bude stačit, pokud bude o své 
původní rodině mít aktuální informace, které se s přibývajícím věkem budou konkretizovat 
a prohlubovat. Některé dítě se bude chtít do rodiny jednou podívat a dál nebude mít 
potřebu se setkávat, další dítě bude stát o pravidelný kontakt s biologickou rodinou. 
A hlavně, biologičtí rodiče nemohou dítěti vynahradit a ani pozdějšími kontakty smazat 
fakt, že dítě bylo nuceno rodinu opustit. Dítě může postupem času biologické rodiče 
pochopit, může jim odpustit, ale pocit ze ztráty důvěry zůstane. V lepším případě se v další 
rodině trauma ztráty zahojí. Negativní zkušenost zůstane, ale opakovanými hezkými 
zážitky v náhradní rodině se původní trauma podaří „přeprogramovat“. Považuji za 
přiléhavé již zlidovělé úsloví: „Kdo nezná svoji minulost, je odsouzen k tomu si ji 
zopakovat“.  Nevěřím, že dítě v náhradní rodině lze zcela bez následků odstřihnout 
od původní rodiny.  

Pro pozdější dospělý život dítěte považuji za důležité zpracovat negativní zážitek 
z původní rodiny, ale kdy a jak se tak stane, bych nechala na okolnostech, ke kterým by 
mělo být přihlíženo. Děti, „když neví, čím prošly, nedokážou se ve svém životě vyznat, a 
tím pádem se nemohou léčit z prodělaného traumatu. Co dítě neví, to si snadno vymyslí, a 
jeho představy bývají často mnohem horší než skutečnost.“ ( Archerová, 2001, str. 99). 

Budoucí náhradní rodiče jsou při rozhodování o pěstounství srozuměni s tím, že za 
určitých okolností budou muset být s biologickou rodinou v kontaktu.  I když, jak vyplývá 
z dat uvedených v předchozích příspěvcích, v ČR neprojevují biologičtí rodiče zájem o své 
děti ve stejné míře, jako v např. Británii.  

 
  

                                                           
1
 http://e-psycholog.eu/pdf/sobotkova.pdf 

http://e-psycholog.eu/pdf/sobotkova.pdf
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Snadno se píše, že by pěstouni měli zvládnout kontakt svěřených dětí s biologickou 
rodinou. Už tak mají nesrovnatelně obtížnější roli, než rodiče s vlastními dětmi. Pěstouni 
zvládají specifické potřeby a potíže dětí, které často pocházejí z různých rodinných 
prostředí. K tomu  všemu  se  mají stýkat  s někým,  kdo má  jiné priority,  hodnoty než oni 
sami. A to prý v zájmu dětí! Archerová o problematice kontaktů s biologickou rodinou mluví 
s osvojiteli takto: „Původní rodina způsobila dítěti mnoho bolesti. Nedokážete se smířit 
s pomyšlením, že by měla v životě dítěte dál existovat – a možná je dokonce znovu a 
znovu zraňovat. Pokud je to skutečně tak, řekněte to otevřeně. Je na patřičných úřadech a 
na samých členech původní rodiny, aby si obhájili další styk s dítětem. Jinak od vás dítě 
bude přejímat ambivalentní postoj, i když se může zdát, že s kontaktem s původní rodinou 
nemá žádné potíže.“ (Archerová, 2001, str. 98).  

Pro většinu lidí, a to i odborníků, je těžko představitelné chovat se slušně a vstřícně 
k lidem, o kterých ví, že se nevhodně chovali k dítěti a zanedbávali jeho potřeby. 
V. Satirová o tomto píše: „Zde může pomoci, uvědomíme-li si, že takové chování pochází 
od osoby, která má hrozně nízké sebeuvědomění. Budete-li mít pro takové rodiče víc 
porozumění, nebudete je tak rychle odsuzovat.“ (Satirová, 1994, str. 163). Tato významná 
světová terapeutka, která se setkala v terénu jako sociální pracovnice a později v rodinné 
terapii se stovkami rodin, o kontaktu pěstounských a biologických rodin dále píše: „Zda se 
stanou vlastní rodiče integrovanou součástí dalšího života dítěte a zda se budou podílet 
na jeho růstu, závisí na tom, jaké o nich mají pěstouni mínění. Svým způsobem se taková 
situace příliš neliší od zapojení rozvedeného rodiče do života dítěte.“  (Satirová, 1994, str. 
163). 

Ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je mnohem snazší udržovat dobrý obraz 
o původní rodině, pokud s ní nemusíme jednat a být s ní v kontaktu.  Je to snazší tehdy, 
když neovlivňuje naše výchovné působení. Na druhé straně dítě, které nezažije fyzický 
kontakt s původními rodiči, má tendenci si je glorifikovat, představovat si je: „třeba by 
nebyli tak přísní jako mamka a taťka“ a „dovolili by mi jít v osm večer ven“. Adoptivní rodič 
proti „neznámým“ a vysněným biologickým rodičům v určitých chvílích nemá šanci a tak 
revolta, maření výchovy, přichází stejně. Starší dítě v pěstounské rodině, které si na rodiče 
pamatuje, už může srovnávat reálné postavy a životní styly, v tomto vidím výhodu. 

Děti adoptivní i ty v pěstounské péči měly a mají život v určitém období dětství složitější. 
Dostaly ale druhou šanci. Nemusíme je litovat, ony o to nestojí. Chtějí být „normální“. My 
dospělí jim máme ukázat, jak se jedná s lidmi, jak překonávat potíže. Naučit se slušně a 
s úctou jednat s někým, s jehož jednáním bytostně nesouhlasíme, považuji za vrchol, 
kterého jako lidé můžeme dosáhnout. Není to vůbec jednoduché a v tomto směru bychom 
se mohli učit od dětí my dospělí. Děti, například, mají rády svoji babičku i přesto, že ta 
jejich milovaná babička je jako tchýně nesnesitelná.   

Považovala bych za přínosné, aby součástí vzdělávacího programu každého odborníka, 
který pracuje s pěstounskými i adoptivními rodinami (např. sociální pracovník, psycholog), 
byl dlouhodobý sebezkušenostní výcvik a možnost supervize. Zároveň by biologická 
rodina, pokud by stála o kontakt se svým odebraným dítětem, měla absolvovat terapii. 

Doufejme, že podobné diskuze přispějí k větší podpoře pěstounství i odborníků 
pracujících v oblasti náhradní rodinné péče a pomohou situaci dále zlepšovat. Velmi trefný 
je příklad Virginie Satirové, která přirovnávala kontakty biologických a pěstounských rodin 
k rodinám z rozvedených manželství. Takto rozdělených rodin je v současné době 
alarmující množství. Dobře vytvořené sanační programy pro rodiny by tedy našly uplatnění 
nejen v oblasti náhradní rodinné péče.   
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