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Rigorózní  práce popisuje a analyzuje pěstounství jako zvolenou životní cestu. Práce je 

členěna na dvě části. V přehledové části představujeme teoretická východiska související 

s danou problematikou. Vymezujeme základní pojmy, zabýváme se faktory ovlivňujícími 

pěstounskou péči. Přibližujeme časově jednotlivá období pěstounství spolu s  úkoly a 

problémy, které s sebou mohou přinášet. Podrobněji se věnujeme dětem, které  přicházejí do  

pěstounské péče, jejich potřebám, zažité psychické deprivaci, poruchám přilnutí a s nimi 

souvisejícími specifickými  projevy v chování a prožívání. Rozhovory s pěstouny a křivky 

pěstounství jsou výchozím materiálem pro kvalitativní analýzu v praktické části práce. Cílem 

je vyhledání a popsání stěžejních témat a kritických momentů v jednotlivých obdobích  

pěstounské péče. Vedle prezentace výsledků daného výzkumu se také pokoušíme o obohacení 

dostupné teorie k dané problematice, navrhujeme  způsoby využití získaných poznatků v praxi 

a dáváme podněty  k dalšímu zkoumání v oblasti pěstounské péče. 
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The presented thesis describes and analyses foster care as a life path. The work is 

divided into two parts. The overview part introduces theoretical background connected to 

foster care; it describes basic terminology, factors influencing foster care, focuses on 

individual time periods of foster care, together with tasks and possible problems. In detail, we 

focus on children who experience foster care, on their needs, psychic deprivation, their 

attachment and connected specific behaviour and also their experience. In the practical part, 

we focused on a qualitative analysis of interviews with foster carer. The aim was to find and 

describe crucial topics and critical moments in individual parts of foster care. Apart from 

presentation of the survey results, we also try to enrich the theory of foster care, propose ways 

of putting the results into practice and also enhance further investigation in the area of foster 

care. 
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