
Abstrakt 

Pro většinu lidí představuje rodina místo, ve kterém se cítí v bezpečně a milováni, ovšem 

ne všichni mají to štěstí, že fungující rodinu mají. V případě, že biologická rodina dítěte 

nefunguje tak, jak by měla, a dítě je nějakým způsobem ohrožené, má stát několik možností, 

jak dítěti pomoci. V případě, že má rodina řešitelné problémy, může stát pomocí preventivních 

zásahů různými způsoby situaci zlepšit. Pokud ale ani tyto zásahy nepomohou a dítě je nuceno 

rodinu opustit, je třeba dítěti zajistit alternativní prostředí. Dítě může být buď umístěno do 

ústavní péče, tedy do nějakého institucionálního zařízení, nebo do náhradní rodinné péče. 

Vzhledem k nedostatkům institucionální péče jsou v současné době podporovány hlavně různé 

formy náhradní rodinné péče.  

Pravděpodobně nejznámější formou náhradní rodinné péče je adopce, neboli osvojení, 

které dítěti zajistí novou rodinu a v rámci kterého dojde k přetrhání vztahů mezi dítětem a 

rodinou původní. Tato forma je ale možná pouze pro malé procento opuštěných dětí, protože 

většina z nich určitý vztah s původní rodinou má. Pro tyto děti pak představuje alternativu další 

forma péče, a sice pěstounská péče. V případě pěstounské péče dítě vyrůstá v náhradní rodině, 

pěstouni o něj každodenně pečují, ovšem dítě má stále vztah také k biologickým rodičům.  

Česká republika se v současnosti potýká s problémem poměrně velkého množství dětí 

umístěných v institucionální péči, protože pěstounů není dostatek. Tato práce se tedy zabývá 

možnostmi zvyšování zájmu o pěstounskou péči, která by dětem umožnila vyrůstat v rodině a 

navázat tak bližší vztahy, než by bylo možné v ústavní péči. 

Na základě kvalitativního výzkumu, který byl proveden formou devíti rozhovorů 

s pěstouny a dvou rozhovorů s odborníky z praxe, se práce zabývá motivacemi a názory 

stávajících pěstounů. Na základě těchto informací pak dochází k navržení možných změn, které 

by mohly vést ke zlepšení současné situace na poli pěstounské péče 


