
Abstrakt  

Tato práce se zaměřuje na mezinárodní porovnání systému sociálně právní ochrany dětí 

v České republice se systémem sociálně právní ochrany dětí v Norsku. Toto téma jsem si zvolila 

hlavně z důvodu, že jsem v rámci svého studijního pobytu v Norsku měla možnost několik 

měsíců v tomto prostředí žít a studovat, i proto mi přišlo troufalé tuto možnost nevyužít,  

a popsat a mezi sebou porovnat pro nás, a především pro laickou veřejnost v celku kontroverzní 

systém ochrany dítěte v Norsku vůči České republice. Jak již vyplynulo mým hlavním cílem 

bude popis a porovnání dvou zmíněných sociálních systémů ochrany dítěte, jeho celkovým 

přístupem a vnímáním dítěte a rodiny. Dílčími cíli pak bude zhodnotit a posoudit výkon  

a odlišnosti jednotlivých systémů, vymezení přístupů, metod a možností práce s rodinami,  

a především s dítětem, přičemž se také zaměřím na legislativní uspořádání v dané zemi, 

kompetence pracovníků na orgánech ochrany dětí, spolupráci s jinými orgány či další faktory 

ovlivňující aktuální podobu ochrany dětí.  

V rámci svého výzkumu využiji kvalitativní metody výzkumu. Informace budu získávat 

především kombinací metod analýzy dokumentů, přičemž budu čerpat hlavně z veřejných 

dokumentů příslušných ministerstev či jiných věrohodných zdrojů. Další metodou zjišťování 

informací budou polostrukturované rozhovory s pracovníky příslušných orgánů sociálně právní 

ochrany dětí jak v České republice, tak v Norsku. Do výběrového souboru též mohu zařadit 

informace získané od pedagogů na univerzitě v Norsku či jiných zainteresovaných osob v této 

oblasti. Výzkumný soubor tvořily pracovnice orgánu SPOD v České republice (5)  

a pracovnice ochrany dětí v Norsku (3), kdy jsem oběma těmto skupinám pokládala otázky, 

které byly rozdělené do několika navazujících okruhů. Celkem jsem tedy provedla 8 rozhovorů.  

Z výzkumu v celkovém porovnání ochrany dětí v jednotlivých zemích vyplynulo, že 

není natolik odlišná, jak by se mohlo zdát a obě země mají mnoho společného. I přesto můžeme 

najít rozdíly, přičemž nejvýraznější rozdíl, který výzkum prokázal a na kterém jsou vystavěny 

další odlišnosti, je spatřován ve všeobecném vnímání dítěte, jeho postavení ve společnosti, kdy 

v České republice je na dítě nahlíženo spíše jako na součást rodiny, ale naopak pro norské 

prostředí je typické chápání dítěte jako nezávislé autority se svými potřebami a zájmy. 
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