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Cíl předmětu:   

Psychologie v náhradní rodinné péči je specifickou aplikační oblastí psychologie rodiny a 
dětské klinické psychologie. Cílem předmětu je seznámit studenty především 
s psychologickými aspekty náhradního rodičovství, stručně i s legislativními a sociálními 
aspekty. Bude zdůrazněna nezbytnost kvalitní psychologické diagnostiky žadatelů o náhradní 
rodinnou péči, důkladné přípravy žadatelů a kontinuální psychologické péče poskytované 
pěstounským rodinám. Speciální pozornost je věnována příkladům dobré praxe, výsledkům 
výzkumů a aktuálnímu dění v této oblasti. Zmíníme také problém medializace této oblasti 
(hlavně v souvislosti s ústavní péčí o děti) a budeme se věnovat nové formě pěstounské 
péče, pěstounské péči na přechodnou dobu. K dispozici jsou videoprogramy natočené v 
pěstounských rodinách. 
 

Struktura předmětu: 

1. Základní psychické potřeby  
2. Psychická deprivace a subdeprivace, možnosti nápravy 
3. Přehled ústavní péče o děti, medializace této problematiky 
4. Náhradní rodinná péče, legislativní rámec 
5. Specifika biologického a psychologického rodičovství 
6. Dlouhodobá (klasická) pěstounská péče  
7. Pěstounská péče na přechodnou dobu, raná pěstounská péče 
8. Funkčnost a resilience pěstounských rodin, úskalí a rizika pěstounské péče 
9. Aktuální výzkumná zjištění, současné dění a trendy  
10. Odborné psychologické služby pro pěstounské rodiny, role NNO v NRP 
11. Vybrané otázky: baby-boxy, porody s utajenou totožností matky aj. 

 
 

 

Získaná způsobilost: Orientace v systému náhradní rodinné péče u nás, znalost 
psychologických aspektů náhradní rodinné péče, senzitivita k uspokojování psychických 
potřeb dětí. 
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