
 

 

Abstrakt ČJ 
 

 Tato rigorózní práce se zabývá problematikou nechtěných dětí v České republice  

a hledá odpovědi na její řešení. Nechtěné děti jsou dětmi, o které se jejich rodiče starat  

z jakéhokoli důvodu nechtějí. Institucionální řešení je pak řešením, o němž rozhodl soud.  

V textu jsou představeny možnosti těchto dětí i možnosti jejich rodičů. Práce se tudíž 

zaměřuje jednak na popis systému náhradní péče o děti i popis sytému forem jejich legálního 

anonymního odložení. Uvádí příčiny umístění dětí do ústavů a stručně popisuje také tyto 

ústavy včetně počtu dětí v nich umístěných. Pro lepší pochopení a úvod do problematiky je 

detailně prezentován i postupný historický vývoj péče o nechtěné děti. 

 Práci je možné rozdělit na tři části. První z nich je jakýmsi úvodem a představením 

dané problematiky, o čemž svědčí vymezení pojmů jako dítě, rodičovství a jeho složky, 

charakteristické rysy matek odkládajících své dítě a důvody vedoucí je k takovému činu. 

Vymezení těchto pojmů je nezbytné pro ucelený pohled na věc a pochopení dané materie. 

Navazuje podrobná pasáž o historicko-právním vývoji, která dokládá, jak velký kus cesty 

ochrana dětských práv ušla. Tato kapitola je rozdělena do 14 subkapitol a její rozměr sahá až 

do starověku, kdy se na dětech páchalo násilí a o jejich právech se nedá vůbec hovořit, 

zahrnuje Habsburskou monarchii a dobu vzniku Československého státu a vede dále do éry 

60., 70., 80. a 90. let. Pojednání o obecném vývoji je ještě doplněno informacemi o formování 

specifických odvětví jako sociální péče, babyboxy či neziskový sektor. Na pohled do historie 

navazuje přesun do moderního právního řádu s popisem stěžejních právních předpisů dané 

oblasti, tj. zákona o rodině,  zákona o sociálně-právní ochraně dětí a nového občanského 

zákoníku. Vedle nich jsou také zmíněny a analyzovány mezinárodní právní předpisy, jako 

například stěžejní Úmluva o právech dítěte, která má na tvorbu domácích právních předpisů 

přímý vliv.  

 Druhá část práce je zaměřena na proces poskytování sociálně-právní ochrany dětem  

a jeho aktéry, ať už jde o subjekty veřejné správy či nestátní neziskové organizace. 

Samostatnou navazující kapitolu věnuji sociálním pracovníkům, jejich místu a roli, hodnotám 

a pravidlům, která jsou kladena na jejich práci, jelikož si uvědomuji důležitost jejich činnosti 

a poslání.  

 Poslední část se detailně věnuje náhradní péči o děti, jejím právním aspektům  

a jednotlivým specifickým formám – náhradní rodinné péči a (náhradní) ústavní péči. Vedle 

toho jsou také prezentovány možnosti legálního anonymního odložení novorozence rodiči  



 

 

a právní i praktické otázky s tím spojené s detailnějším pohledem do problematiky baby-

boxů.  
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