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Abstrakt (česky) 

Diplomová práce se zaměřuje na pomoc dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc. Práce mapuje možnosti poskytované podpory a psychosociální pomoci dětem v 

těchto zařízeních. Teoretická část obsahuje popis traumatizující události a (traumatizující 

stresory x stresory způsobující/vyvolávající trauma), možnosti práce s krizí u dětí v 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a její vliv na dítě a rodinu. V empirické části 

se prostřednictvím rozhovoru se sociálními pracovníky z těchto zařízení zaměřuji na 

mapování poskytované pomoci a možnosti inovace v této oblasti. 

 

 

Abstrakt (anglicky) 

The diploma thesis covers the topic of supporting children within the children's crisis 

centers. The thesis is exploring various possibilities of provided support and psychosocial 

help within these facilities. The theoretical part contains description of what traumatizing 

events are (traumatizing stressors x stressors causing / causing trauma), and describes 

various options in dealing with crises within children's crisis centers and impact of those 

methods on the child and it´s family. In the empirical part, I focus on mapping the 

assistance provided, using interviews with social workers, and I outline possible 

innovations in this area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam použitých zkratek 
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

IPOD – individuální plán ochrany dítěte 

OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí  

Teta – zaměstnanec pečující o dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Zákon SPOD – zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí 

Rodič – matka, otec nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte  

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

SAS – nezisková organizace poskytující sociálně aktivizační služby 

CAN – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

NRP – náhradní rodinná péče 



 

 

Obsah 
ÚVOD  .................................................................................................................. 9 

1 ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC ................... 11 

1.1 DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE .............................................. 12 

1.1.1 Zahraniční praxe ..................................................................................... 15 

1.2 NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ ................................................ 16 

1.3 POBYT V ZAŘÍZENÍ ....................................................................................... 17 

1.4 SYSTEMATICKÉ NÁVŠTĚVY VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV ......................... 19 

2 TRAUMA U DĚTÍ .................................................................................... 22 

2.1 VÝVOJ DÍTĚTE .............................................................................................. 22 

2.2 TRAUMATICKÁ UDÁLOST ............................................................................. 25 

2.2.1 Přeţití ....................................................................................................... 25 

2.3 SYNDROM CAN ............................................................................................ 28 

2.3.1 Typologie ................................................................................................. 29 

2.4 VZTAH MEZI RODIČEM A DÍTĚTEM .............................................................. 30 

2.4.1 Odloučení ................................................................................................. 32 

2.4.2 Deprivace v rodině .................................................................................. 33 

3 PRÁCE S DÍTĚTEM ................................................................................ 35 

3.1 KONTAKT SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA S DÍTĚTEM ....................................... 36 

3.2 ROZHOVOR ................................................................................................... 38 

3.3 SPECIÁLNÍ TECHNIKY PŘI PRÁCI S DÍTĚTEM ............................................... 40 

3.4 PRÁCE S RODINOU ........................................................................................ 42 

3.4.1 Komunikace s rodiči ................................................................................ 43 

4 VÝZKUMNÁ ČÁST ................................................................................. 45 

4.1 CÍL PRÁCE .................................................................................................... 45 

4.2 METODA SBĚRU DAT .................................................................................... 45 

4.3 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ .................................................................................... 46 

4.3.1 Jaká péče je dítěti poskytovaná? ............................................................. 47 

4.3.2 Jací pracovníci s dítětem během pobytu pracují? ................................... 50 

4.3.3 Jaká je náplň sociálního pracovníka v ZDVOP? .................................... 51 



 

 

4.3.4 Je v ZDVOP pracováno s rodinou umístěného dítěte? ............................ 53 

4.3.5 Zavádí zařízení do péče o děti nové techniky práce? .............................. 55 

4.3.6 Kde vidí pracovníci prostor pro zlepšení? ............................................... 56 

4.4 ZÁVĚRY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ ................................................................. 57 

ZÁVĚR ................................................................................................................ 62 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ....................................................................... 63 

PŘÍLOHA Č.1 ..................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

Úvod 

Úvodem diplomové práce bych chtěla zmínit, že samotné umístění do zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc je traumatizující zkušeností, ať už tomu předcházelo domácí 

násilí, zanedbávání nebo se rodina ocitla na ulici anebo v jinak nevhodných podmínkách 

pro zdravý vývoj dítěte. Pokud se dítě v ohrožující situaci ocitne, je v ideálním případě 

svěřeno do péče jiného člena rodiny, případně se hledá vhodná pěstounská péče. Pakliže 

takové možnosti nejsou, je umístěno do krizového zařízení, a to do zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc.  

V zařízení je dítě přijímáno sociálním pracovníkem, který ho v zařízení vítá. Je žádoucí, 

aby pracovník chápal náročnost situace a byl připraven pomoci dítěti se v ní zorientovat, 

včetně poskytnutí potřebné podpory. Z této skutečnosti vyplývá i cíl mé diplomové práce, 

kterým je zmapování poskytované péče dítěti umístěném v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc a zjištění, zda dochází k inovaci v zařízení a v samotné péči.  

 

Teoretická část je zaměřena převážně na sociální práci s dítětem a rodinou. Uvádím 

legislativní rámec tohoto zařízení a zmiňuji i strategický plán na ochranu dítěte, kterým 

navazuji na deinstitucionalizaci a transformaci zařízení. Zmiňuji i praxi ze zahraničních 

zemí si poznatky Veřejného ochránce práv v oblasti zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc. 

Vzhledem k tématu mé práce jsem se ve druhé kapitole věnovala traumatu u dětí. Při práci 

s dítětem je znalost vývojových specifik nezbytná. Znalost by měla být základem při práci 

s dětmi napříč obory, proto jsem se jí úvodem věnovala a u každé vývojové fáze zmínila i 

případné somatické projevy, které se u dítěte můžou vyskytnout. Dále jsem popisovala 

traumatickou událost, obranné mechanismy a syndrom CAN. 

Protože je u většiny dětí rodič tou nejdůležitější osobou a při nedobrovolném odloučení, ať 

už je oprávněné či nikoliv, je narušeno vztahové pouto, představila jsem i oblast citové 

vazby. 

 

Aby sociální pracovník mohl dítě stabilizovat a pomoci mu, je nezbytné, aby znal a 

porozuměl jeho minulosti. Projevy dětského chování a důvody umístění nemusí být vždy 

propojené, proto je mapování rodinné situace a historie důležitou součástí práce sociálního 

pracovníka. Pro zjišťování informací a navázání vztahu slouží sociálnímu pracovníkovi 
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rozhovor, kterému jsem se věnovala závěrem teoretické části. Zaměřila jsem se na 

pomocné techniky, které mohou pracovníci využít pro nenucenou a zábavnou formu 

získávání informací. Neodmyslitelnou součástí je i práce s rodičem, kterého je potřeba 

motivovat a zapojovat do spolupráce s cílem zachování pevného pouta mezi rodičem a 

dítětem a úspěšným návratem dítěte domů. Proto jsem se v práci věnovala i této oblasti a 

nastínila možnosti vedení rozhovoru s rodičem.  

 

V praktické části jsem pomocí rozhovorů mapovala poskytovanou péči v zařízení a 

možnou inovaci v dané oblasti. Respondenti byli sociálními pracovníky zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc a dané výstupy z empirické části jsem konzultovala 

s pracovníky krizových center a právničkou odboru ochrany práv dětí MPSV.   
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1 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) je upraven zákonem č. 

359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí v §42. Takovéto zařízení poskytuje pomoc dítěti, 

které se vyskytlo v ohrožující situaci. Může se jednat o případy zneužívání, těžkého 

zanedbávání, upírání základních práv nebo ocitnutí se bez péče dospělé osoby. Zařízení je 

pobytového typu, dítěti je poskytnutá taková péče, aby byly uspokojeny jeho základní 

životní potřeby. Péče je doprovázena odbornou pomocí a psychologickou péčí.  

 

V průběhu let došlo k legislativním změnám týkající se ZDVOP, první zakotvení bylo 

v novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen SPOD) v roce 1999 s účinností 1. 

dubna 2000. Do novely z roku 2001 spadalo SPOD pod Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, poté byl výkon delegován na krajské úřady. V té době ještě nebyly specifikované 

kvalifikační předpoklady pro pracovníky v zařízeních. Novelou z roku 2002 bylo umístění 

dítěte v ZDVOP možnou alternativou, která měla být upřednostněna před výchovou 

ústavní. Bohužel se délka pobytu dítěte prodloužila, a tím se tato alternativa odchýlila od 

prvotní myšlenky, kdy zařízení mělo poskytnout pomoc pouze na nezbytně nutnou dobu. 

(Jana Barvíková, 2012) Další a důležitou změnu přinesla novela zákona č. 134/2006, která 

nově upravuje poskytovanou péči ve ZDVOP. Ukládá povinnost poskytnout výchovnou 

péči, zajistit zdravotní péči, poskytnout poradenství dítěti, rodině nebo jiné odpovědné 

osobě a vytváří prostor pro zájmovou aktivitu dítěte. Jednou z dalších změn je stanovení 

odborného personálu, kdy v zařízení musí působit sociální pracovník i psycholog. Dále 

proběhly dvě novelizace, které se týkaly především příspěvku pro zřizovatele. Poslední 

velká novela zákona proběhla 2012, účinná od 1.1.2013, která se týkala především 

standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, které vyšly společně s touto novelou 

zákona č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.  

 

Zařízení jsou v provozu nepřetržitě a kromě ubytovacích lůžek mají i lůžka krizová, která 

jsou připravená pro akutní příjem. ZDVOP mohou být zřizovány fyzickou nebo 

právnickou osobou a obcemi nebo kraji v samostatné působnosti s pověřením k výkonu 

SPOD. V ČR fungují samostatně nebo jsou přidružené k druhému zařízení, například 

dětským domovům, dětským centrům nebo kojeneckým ústavům.  
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Každé zařízení si stanoví vlastní kapacitu zařízení, která nesmí přesáhnout povolný počet 

dětí, tj. 28., která podléhá schválení zřizovatele. Zařízení jsou financována ze státního 

rozpočtu, který je vyplácen zřizovateli proti tzv. Hlášení změn pro posouzení nároku na 

státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP. Tento dokument obsahuje počet dětí v zařízení 

v daném měsíci, kolik dětí bylo umístěno do zařízení a kolik propuštěno. (Zákon 359/1999 

Sb. Sociálně-právní ochraně dětí) 

Každé zařízení musí splňovat základní standard kvality v zajištění počtu svých 

zaměstnanců. Pro 10dětí musí být sociální pracovník na 1,0 úvazku, případně dva 

pracovníci na 0,5 úvazku. Vychovatel, který je v přímé péči s dítětem má zajišťovat péči 

maximálně o čtyři děti. Tedy při plné obsazenosti 28dětí, by měli být minimálně 3sociální 

pracovníci (celkem na 2,5 úvazku) a 7 vychovatelů.  

 

1.1 Deinstitucionalizace a transformace 

Ústavní péče, která poskytovala klientům pouze základní životní potřeby, byla hojně 

využívána do roku 1989. Sociální práce a využívání ústavní péče se začala výrazně měnit 

s přijetím Všeobecné deklaraci lidských práv, Úmluvou o právech dítěte a dalšími 

následnými mezinárodními dokumenty.  

Transformace představuje změny, které vychází z činnosti a úkolu ústavních zařízení. 

Péče, která byla poskytována v zařízení a nyní se přesouvá do přirozeného prostředí 

klienta. Dotýká se to nejen samotné péče, ale i její formy, financování a vzdělávání. 

(Johnová, 2005) Na transformaci navazuje deinstitucionalizace, která si klade za cíl 

přeměnit velkokapacitní ústavy na malé bytové jednotky. Tato přeměna umožní žít dětem 

život v běžném prostředí. (Fialová, 2020) 

V roce 2008 byly vydány standardy Quality4children (dále jen Q4Ch), které byly 

vytvořeny za spolupráce zástupců vlád Evropských států, dětí, pečovatelů a rodin. Tyto 

standardy navazují na doporučení Rady Evropy o právech dětí žijících v ústavech a  

zaměřují se na zlepšení situaci dětí, které vyrůstají mimo domov. 

 

Q4Ch obsahuje šest hlavních standardů: 

1. Podpora pro rodinu i dítě – klíčový pracovník dítě i rodinu průběžně o všem 

informuje a sděluje jim jejich práva a povinnosti, spolupracuje se všemi 

zúčastněnými a externími odborníky tak, aby došlo k objasnění situace a bylo 
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zvoleno nejlepší možné řešení pro dítě. Rodině i dítěti je poskytována podpora a 

prostor pro sdílení i dotazy. Při komunikaci se používají nesugestivní otázky.  

2. Dítě se podílí na rozhodování – stejně jako rodiče, je i dítě vhodným způsobem 

informováno o své situaci a dle jeho mentální zralosti se může podílet na 

rozhodování a řešení dané situace. S dětmi hovoří odborný personál tak, aby tomu 

dítě rozumělo.  

3. Rozhodnutí musí sledovat nejlepší zájem a péči dítěte – při rozhodování a výběru 

vhodného řešení je nutné brát v potaz individuální potřeby dítěte a být v souladu s 

IPOD. Je žádoucí, aby spolupráce byla i mezioborová a na umístění dítěte se shodlo 

více odborníků po zvážení zájmu dítěte, situace v rodině, transparentních 

informací, doporučení od odborníků a dále.  

4. Péče o sourozence je společná  – Při umisťování sourozenců je prioritou společná 

péče. Pokud je v jejich zájmu je oddělit, dbá se na jejich pravidelný kontakt.  

5. Citlivě realizovat přechod do nového domova – na přechod do jiného domova nebo 

místa je dítě citlivě a pozvolně připravováno. Nejedná se o rychlou nepřipravenou 

akci. Po celou dobu je podporované nejen dítě, ale i rodina, se kterou je vše 

konzultováno. Je vhodné, aby se před přemístěním (k pěstounské rodině, do 

dětského domova,) dítě s novým místem seznámilo.  

6. Péče podléhá individuálnímu plánu péče o dítě – IP je vytvořen za 

multidisciplinární spolupráce s ohledem na celkový rozvoj, zdraví a blaho dítěte. Je 

průběžně vyhodnocován.  

7. Vhodné umístění – dítě je umístěno do takového prostředí, kde má možnost 

vytvořit si silný a stabilní vztah. Zároveň je dítě podporováno v udržování kontaktu 

se svou rodinou a blízkým sociálním prostředím. Je upřednostňována náhradní 

rodinná péče. Pokud je dítě umístěno do zařízení, hledá se způsob jak jej s touto 

péčí propojit tak, aby vyrůstalo v prostředí nahrazujícím rodinu. Na odborníky je 

apelováno, aby se často nestřídala pečovatelská osoba, aby dítě mělo možnost 

vytvořit si k pracovníkovi či tzv.tetě důvěrný vztah a důvěru, dát dítěti prostor pro 

soukromí a jeho zájmy.  

8. Udržování a podpora v kontaktu dítěte s jeho rodinou – pro dítě i rodiče je důležité 

udržovat vztah. Pro rodiče to může být aktivizující motiv, aby změnili svou situaci 

a mohli mít dítě zpět u sebe. Pokud vztah upadává a není tak častý, rodiče můžou 

být pasivnější a ztrácí naději k návratu dítěte. Pro dítě může být pozitivní i fakt, že 
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má rodič s pečovatelem, tetou, dobrý vztah. Nemá pak pocit, že mezi pečujícími 

osobami je soupeření. Pro rodiče i náhradním pečovatelům jsou dány práva a 

povinnosti, které jsou kontrolovány, a opět by mělo být jednání v souladu s IP 

dítěte.  

9. Kvalifikace pečujících pracovníků – zákonem je stanovené kvalifikační, 

vzdělávací, minimum. Spadají sem jak odborná školení, vzdělávání, výcviky tak i 

školící výcviky. Jsou zajištěné i supervize a finanční zdroje. 

10. Vztah mezi pečovatelem a dítětem –  v této části je apelováno na pochopení a 

respektování dítěte, zároveň je podporován i pečovatel, je informován o rodinné 

situaci dítěte a jeho minulosti. Pečující osoba by se neměla často střídat. 

11. Dítě je během spolupráce a rozhodování aktivním členem –  dítě je považováno za 

odborníka na svůj život, proto je na jeho názor brán  zřetel.  

12. Péče je dítěti poskytována ve vhodných podmínkách – dítě je  v prostředí, které mu 

poskytuje bezpečný, podnětný a zdravý vývoj.  

13. Vhodná péče pro děti se zvláštními potřebami – je nutné vědět, jak dítě podporovat 

a jak k němu přistupovat, aby se dobře vyvíjelo. Proto je žádoucí mezioborová 

spolupráce. Například s pedagogicko-psychologickou poradnou, logopedem, 

speciálním pedagogem a dalšími odborníky.  

14. S dítětem je pracováno na jeho budoucnosti a samostatném životě – dítěti je 

nabízená podpora a příležitost k novým dovednostem a rozvoji.  

15. Ukončení nebo opuštění dané péče – ukončení péče by mělo být v souladu s IP 

dítěte a být důkladně plánováno. Dítě je o výsledné péči a termínu ukončení je 

dopředu informováno s možností se na to připravit. Pro zkvalitnění služby a zpětné 

vazby je dobré vědět, jak danou péčí dítě hodnotí. Následná péče je prošetřena a 

vyhodnocena jako vhodné prostředí pro dítě.  

16. Komunikace – rodině a dítěti jsou sděleny všechny důležité informace tak, aby pro 

ně byly jasné a srozumitelné. Veškeré informace jsou důvěrné.  

17. Dítě je aktivní jednotkou v procesu ukončení péče – ukončení péče je zaznamenán 

v IP, se kterým je dítě průběžně seznamováno. Zároveň má možnost do IP zahrnout 

své potřeby, nebo se k daným bodům vyjádřit.  

18. Následná podpora a sledování péče – ať už z jakýchkoliv důvodů je pobyt dítěte 

ukončen (například návrat ke jeho rodině, zletilost, a jiné), jsou mu nabízené 
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možnosti podpory a kontakty, kam se v případě potřeby může obrátit. S dítětem je 

vytvořen plán odchodu a síť podpory.  

 

V jednotlivých standardech jsou vymezeny povinnosti pro pečovatele (rodič,teta,), 

instituce poskytující ochranu práv dítěte (např. OSPOD, soudy,) a ústavní organizace 

(ZDVOP, Dětský domov,). 

 

1.1.1 Zahraniční praxe 

Švédsko a Norsko jsou prvními Evropskými státy, které zrušily ústavy. Pokud bychom se 

podívaly na státy mimo Evropu, jedná se o Spojené státy americké, které začali 

s transformací již před pětatřiceti lety. V České republice se MPSV dlouhodobě snaží o 

deinstitucionalizaci péče a naléhá, aby ústavní péče byla ukládána jen v krajních případech. 

I země, které měly velký počet ústavních zařízení pro děti musely se vstupem do Evropské 

Unie přijmout systémové změny v této oblasti. Tedy upřednostnit komunitní nebo náhradní 

péči, namísto ústavní, institucionální. Zemi, jako je Bulharsko přinesla reforma obtížně 

řešitelné problémy. Bulharsko mělo při vstupu do EU  mnoho  dětských domov a slabou 

mezirezortní spolupráci a koordinaci mezi státním sektorem a sociálními službami. V roce 

2008 byl přijat Národní strategický plán pro dítě a začala se budovat komunitní péče pro 

ohrožené děti. Jako nejčastější důvod umístění dětí jsou finanční a materiální problémy 

rodiny. Personální nedostatek sociální pracovníků má za následek nemožnost 

individuálního přístupu k dítěti, jeho potřebám a na preventivní působení směrem k rodině. 

(Rudolfová, 2013). 

Rakousko má podobný systém jako ČR, ale významnou institucí, která v naší zemi shází 

je Ombudsman pro děti a mládež, který v Rakousku poskytuje odborné poradenství a 

podporu dětem v obtížné situaci. Aktivně se podílí na zlepšování podmínek dětí, 

novelizačních změnách a na osvětě veřejnosti. Významnou složkou pomoci jsou tamní 

SOS dětské vesničky. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016) 

České republice nejbližší státem, se kterým byla přes 70let spojena je Slovenská 

republika, která od roku 2005 prošla celou řadou změn v oblasti SPOD. Slovenská 

republika se zaměřuje především na prevenci, poskytování sociálně aktivizačních služeb a 

mají velmi dobře propracovanou pěstounskou péči, důraz je kladen na profesionální 

pěstounskou péči. V ústavních zařízeních se tak ocitá minimum dětí. (Litomiská, 2012) 

Péče je poskytovaná tzv. profesionálním rodičovstvím, kdy se o děti starají zaměstnanci 
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dětských domovů v svém domácím prostředí, další formou péče je v dětských skupinách a 

třetí forma je poskytovaná formou dětských diagnostických skupin. (Búšová Šmajdová, a 

další, 2015) V porovnání s Českou republikou je Slovenská republika v propracovanosti  

systému péče o děti výrazně vepředu.  

 Ve Velké Británii v roce 2013 vznikl pilotní projekt Pause (více na www.pause.org.uk), 

který se zaměřuje na ženy, které jsou opakovaně těhotné a následně jim jsou děti z důvodu 

nevhodných podmínek odebírány. Poukazují na problém, kdy je ženě poskytována podpora 

jen v čase, kdy se stará o dítě. Pracovníci programu se ženami intenzivně pracují na 

zlepšení životních podmínek a na přijetí odpovědnosti za jejich život. Pomáhají ženě najít 

si práci, bydlení, sestavují s ní harmonogram dne, vytyčují s ní budoucí cíle, pomáhají 

s vytvářením hranic, v případě domácího násilí je napojují na podpůrné programy a 

skupiny. Velká Británie je známá tím, že většina dětí je v pěstounské péči. Jedná se o 

téměř 74% dětí, který oproti jiným zemím stoupá. Pěstounská péče je poskytovaná formou 

respitní péče, která je určena pro biologickou rodinu, která si potřebuje odpočnout od péče 

o hendikepované dítě nebo o dítě s poruchou učení. Druhou formou péče je tzv. urgentní 

péče. Jedná se o podobnou formu jako je tomu u nás, poskytovaná pěstouny na přechodnou 

dobu. Pěstouni jsou připraveni okamžitě přijmout dítě do péče. Dalším typem péče, který 

je podobný, jako je v České republice, je dlouhodobá pěstounská péče, kde jsou děti u 

pěstounů většinou až do své zletilosti a příbuzenská pěstounská péče, která je vykonávána 

například tetou nebo babičkou. Pátou formou je krátkodobá pěstounská péče, která trvá 

maximálně tři měsíce a je využívána převážně u malých dětí před osvojením nebo 

v případě hospitalizace rodiče. Další forma péče je určena pro děti, které se dopustily 

protiprávného jednání. Sedmým typem pěstounské péče je pro děti bez státního občanství, 

pro nezletilé žadatele o azyl. Posledním typem pěstounské péče je terapeutická péče pro 

děti, které mají specifické potřeby nebo problémové chování. Zajímavostí v tomto systému 

může být také forma soukromé pěstounské péče, kdy sami pěstouni vyhledávají pěstouny. 

Jedná se o soukromý sektor a náklady na dítě hradí sám biologický rodič. (Bubleová, a 

další, 2002) 

1.2 Národní strategie ochrany práv dětí  

Na základě odborných analýz, výzkumů a informací z praxe byla vytvořena reforma 

systému ochrany práv dětí, podpory rodiny, NRP a péče o ohrožené děti. Reforma 

vycházela z podnětů Výboru OSN pro práva dítěte a Úmluvy.  
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Národní strategický plán, tzv. Právo na dětství, se zaměřoval na práci s celou rodinou a byl 

sjednaný na tři roky, 2012-2015. Jednalo se o druhý strategický plán, kterému předcházel 

tzv. Svět vhodný pro děti z roku 2007 a navazoval na standardy Quality4children. 

Protože se strategický plán dotýká systémových změn, byla nutná novelizace zákona 

SPOD, která přinesla nutnost vyhodnocování potřeb a situaci dítěte, vytváření IPOD, 

mezioborovou komplexní spolupráci formou případových konferencí, ale také nutnost  

splňovat stanovenou základní míru kvality pomocí standardů.  

Právo na dětství obsahuje deset základních zásad, na kterých stojí funkční systém na 

ochranu práv dětí. První zásadou je zaměření na dítě, systém řeší každý jednotlivý případ 

a dítě je vnímáno jako partner a aktivní člen spolupráce, od kterého také zjišťujeme jeho 

přání a potřeby. Na to navazuje respektování potřeb a vývoj dítěte. Pomoc, podpora a 

spolupráce je přiměřená věku a mentální zralosti. Veškeré kroky systému musí být 

v souladu IPOD, rodinná situace se pravidelně vyhodnocuje a to stojí na principu 

sledování dlouhodobého zájmu dítěte. Dbá se na rovné příležitosti bez diskriminace a 

zapojuje se do spolupráce i sociální okolí rodiny a spolupráce se všemi 

zainteresovanými subjekty. Při práci s dítětetem i rodinou je důležité kotvení a 

posilování silných stránek, čerpat zdroje z dané rodiny a jeho okolí. Podpora, která je 

dítěti a rodině poskytována je pravidelně revidována a průběžně je vyhodnocována jejich 

potřebnost a efektivita. Poslední zásadou je objektivní zjišťování důkazů a situace, které 

jsou podloženy odborníky a jsou v případě potřeby přezkoumávána i s ohledem na 

aktuálnost. 

 

Tento strategický plán zmiňuji, protože významně změnil přístup a systém sociální práce. 

Mimo jiné podporuje náhradní rodinnou péči, deinstitucionalizaci, provázanost mezi obory 

a jiné s ohledem na zájem a blaho dítěte. Národní strategie ochrany práv dětí je dostupná 

na stránkách MPSV.  

 

1.3 Pobyt v zařízení 

Zařízení je koncipováno na krátkodobý pobyt, na nezbytně nutnou dobu. Zákonem SPOD 

je vymezena doba i důvod umístění dítěte. V ideálním případě se dítě po ukončení pobytu 

vrací zpátky do již stabilizované rodiny, případně do náhradní pěstounské rodiny. Pokud 

takové možnosti nejsou, je umístěné do ústavního zařízení. Provoz zařízení je nepřetržitý 

s možností okamžitého umístění dítěte. 
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Dle zákona SPOD se dítě do ZDVOP může umístit na základě: 

a) soudního rozhodnutí, 

b) žádosti oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), 

c) žádosti zákonného zástupce, 

d) žádosti dítěte. 

Ve všech případech se pracovníci ZDVOP snaží o pravidelný kontakt dítěte s jeho 

sociálním prostředím (rodinou, kmenovou školou), a to buď osobním setkáním, písemnou 

formou nebo telefonicky. Kontakt s dítětem může probíhat asistovaným kontaktem, 

v prostoru ZDVOP, venku, doma nebo dle domluvy. Každý kontakt musí být dobře 

ošetřen, aby nedocházelo k protěžování dítěte. Proto kontaktu předchází rozhovor 

s dítětem, rodinou, zařízením a OSPOD. Doba pobytu v zařízení nesmí přesáhnout 

3měsíce, pokud umístění bylo na žádost zákonného zástupce, lze jej prodloužit se 

souhlasem OSPOD o další 3měsíce. Pokud bylo dítě umístěné na základě soudního 

rozhodnutí, žádosti OSPOD nebo své vlastní žádosti, je doba umístění v délce 6měsíců, ve 

výjimečných případech lze prodloužit o další 6měsíců ale nesmí přesáhnout 1rok. 

 

Dle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2019, bylo odebráno celkem 

3.579 dětí z péče rodičů, z toho bylo 518 dětí umístěno do ZDVOP. V uvedeném roce bylo 

zjištěno 9.253 případů týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, nejzasaženější 

věkovou skupinou byly děti ve věku 6-15 let (5.080 dětí). 

 

Věková hranice pro umístění do ZDVOP není zákonem stanovena. Zařízení ale může 

stanovit své poslání a cílovou věkovou skupinu. Například uvedením, že se zaměřuje na 

děti ve věku 8-18let. Výbor pro práva dítěte se opakovaně snaží o sjednocení mezioborové 

spolupráce v oblasti ústavní výchovy, kdy některá zařízení spadají pod Ministerstvo práce 

a sociální věcí, Ministerstvo zdravotnictví a nebo Ministerstvo školství. Tato 

nekoordinovaná spolupráce se projevila i během nouzového stavu v roce 2020 (březen-

květen), kdy vyvstávaly nejasnosti, zda mají být děti plošně propouštěné na propustku 

k rodině nebo se mají žádosti i nadále posuzovat individuálně. Dále snahou Výboru pro 

práva dítěte je zákonem stanovit věkovou hranici pro umístění dítěte do zařízení, dítě do 

7roku by mělo být umístěné jen ve výjimečných případech a na časově omezenou dobu. 

(dostupné na www.ochrance.cz) 

http://www.ochrance.cz/
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1.4 Systematické návštěvy veřejného ochránce práv 

Ombudsman od roku 2006 systematicky navštěvuje a kontroluje ústavní zařízení, zda 

v nich nedochází k ponižujícímu zacházení a nelidskému chování. Z návštěv je vydána 

oficiální zpráva, která obsahuje i doporučení ke změně. Níže uvádím vybraná zjištěná fakta 

ze zprávy z roku 2019, která je dostupná na www.ochrance.cz. 

 

Zařízení mají dle legislativy poskytnout dítěti pobytovou ochranu na nezbytně nutnou 

dobu, než se dítě i rodina stabilizuje. Doba ubytování je upravena zákonem s ohledem na 

děti, které si při dlouhodobém pobytu na zaměstnance a zařízení zvyknou a mohou jej 

považovat za druhý domov. Přesto bylo během návštěv zjištěno, že průměrná doba, po 

kterou jsou děti v zařízení, činí hraničních 11,5 měsíců.  

 

Jak jsem již výše uváděla, ZDVOP není zařízení pro dlouhodobou systematickou péči, ale 

jako krizové dočasné řešení. Je tomu uzpůsobená i forma péče, kdy je snížená kapacita 

zařízení a je dbáno na rodinné prostředí, kdy jeden pracovník tzv. teta, může pečovat 

maximálně o 4děti.  

Bohužel bylo zjištěno, a je to také ombudsmanem vytýkáno, že jsou některá zařízení 

zřízena jako součást dětských domovů a přebírají tak ústavní charakter. Jednalo se 

například o stravovací formu, kdy se v ZDVOP děti účastní na přípravě jídel nebo se 

podílejí na následném úklidu, v zařízení při dětských domovech byla tato forma nahrazena 

jídelnou – příprava jídel kuchařkami pro všechny děti i personál. Dále to je potom celková 

kapacita, která se tímto spojením navýší. Zákonem stanovená kapacita dětí je 28, při 

spojení s dětským domovem se jedná až o 76dětí, které jsou v jedné budově. Tento fakt byl 

odůvodňován finanční náročností a nejistotou v případě osamostatnění ZDVOP, následně 

byl v roce 2018 MPSV vyhlášena dotační výzva pro provozovatele ZDVOP. 

 

Další výtka byla směřována na samostatné vycházky dětí, které nejsou legislativně 

upravena a je to v kompetenci samotného zařízení, které vycházky bez souhlasu rodiče 

nedovolují nebo umožňují vycházky v konkrétním čase a dnech. Striktní pravidla drží dítě 

mimo jeho vrstevnickou skupinu a přátelé, dětí si tak může připadat potrestané.  

Zároveň rodiče by měli mít možnost své dítě kdykoliv, v jeho volném čase, navštívit. Není 

proto vhodné ani se to neslučuje s právem na rodinný život, mít stanovené dny, hodiny a 

četnost návštěv.  
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Spolupráce ZDVOP a rodiny bývá rozdílná, ačkoliv je tato spolupráce povinná a nezbytná 

pro návrat dítěte zpět do rodiny. Některá zařízení svou práci směřují pouze na péči o dítě a 

rodině poskytují jen nezbytné poradenství. Práci s rodinou nechávají na OSPOD a případné 

doprovázející organizaci v rámci sociálně aktivizačních činností (SAS) a sanaci rodiny.  

Praxe však poukazuje na fakt, že rodiče lépe spolupracují se zařízením, kde je dítě 

umístěno než s OSPOD, který plní spíše kontrolní funkci a většinou je to právě on, udělal 

rozhodnutí o odebrání dítěte z rodiny. Obě složky spolu musí intenzivně spolupracovat a 

podílet se na individuálním plánování (IP) dítěte a rodiny. Většinou IP vytváří OSPOD a 

sdílí ho s daným zařízením, který na něho navazuje. Mnohdy umístění dítěte do ZDVOP 

předchází případová konference, jejíž výstupy bývají do IP zaneseny.  

Ve zprávě Ombudsmana jsou uvedeny i příklady dobré praxe z práce s rodinou, kdy 

zařízení umožňovalo matce účastnit se školní přípravy dítěte – chystání sešitů, učení, 

plnění domácích úkolů. Nebo kdy zařízení ve spolupráci se speciálním pedagogem učilo 

rodiče zvládat afekty jejich dítěte.  

 

Jak jsem uváděla výše, je nezbytná práce s rodiči i OSPOD, ale i s dalšími odborníky. 

ZDVOP mívá pracovníky, kteří mají dlouhodobý výcvik, odbornost ve speciální 

pedagogice nebo využívají externí pracovníky v oblasti psychologie, psychoterapie, 

etopedie a jiné. Ke sjednocení spolupráce je dobré využívat již zmíněné případové 

konference. Pokud se jedná o situaci, kdy není možné navrátit dítě zpět do rodiny, je 

potřeba co nejdříve a nejjemněji na to dítě připravovat, nezapomenout tedy na poskytnutí 

řádné psychologické pomoci, která má být dítěti poskytnuta ihned po přijetí do zařízení a 

v případě potřeby by měla pokračovat i po jeho odchodu.  

V případě, že se jedná o dítě, které je vážně traumatizované (např. syndrom CAN), 

doporučuje Ombudsman poskytnout psychoterapeutickou pomoc odborníkem, který není 

součástí personálu zařízení. Po přijetí takto traumatizovaného dítěte je doporučována i 

krizová intervence.  

 

Ve zprávě je dále apelováno na zachování kmenové základní školy, kam dítě docházelo 

před umístěním. Pro dítě další změna může znamenat velkou psychickou zátěž a ztrátu 

navázaných vztahů, zároveň zachování kmenové školy může pro dítě být důkazem 
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přechodného období a brzkého návratu domů. To je samozřejmě spojeno i s kroužky a 

jinými zájmovými aktivitami.  
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2 Trauma u dětí 

Ať už traumatická událost postihne dítě nebo dospělého jedince, je stejně tak bolestivá a 

jedinec se na ní nedokáže připravit. Dospělí má oproti dítěti životní zkušenosti, 

vybudovanou podpůrnou sociální síť a o pomoc si dokáže říct. Oproti tomu mají dětí 

výhodu v naději dobré budoucnosti a naději, že se situace zlepší. Ta jim napomáhá 

k uzdravení. Přesto trauma člověka i jeho pohled na život mění. 

2.1 Vývoj dítěte 

Aby se dítě zdravě vyvíjelo, potřebuji mít dostatečný přísun podnětů, které vyplývají ze 

sociální integrace. Při jejich nedostatku nebo dlouhodobém neuspokojování, dochází 

k deprivaci. (Matějček, 2011) 

Vedle biologických potřeb jsou potřeby psychické, které jsou stěžejní pro vývoj zdravé a 

odolné osobnosti. Jedná se o potřeby podnětů, které mají být kvalitní a v takovém 

množství, aby nezahlcovaly. Potřeba smysluplného světa, který přináší zkušenosti. 

Potřeba vztahů, silné pouto k rodiči, které vyvolává pocit jistoty. Potřeba identity, která je 

spojena s hodnotami společnosti i hodnoty samotného jedince a další potřebou je otevřená 

budoucnost, která přináší naději. Potřebu otevřené budoucnosti Z. Matějček do 

psychologických potřeb zahrnul později, a to  na základě poznatků ze své praxe u dětí 

z ústavní výchovy a náhradní rodinné péče a praxe svého kolegy J.Mrkvičky.  Z.Matějček 

kladl důraz i na historii daného člověka, která je jeho součástí. Vědět, co se stalo s 

jeho rodinou, mít fotografie z dětství, vědět zda byl člověk chtěný, je pro jeho budoucnost 

důležitým článkem. (Matějček, 2015) 

 

Při práci s dítětem je potřeba znát jeho vývojové etapy a jejich specifika. Proto níže 

vyzdvihnu ty nejpodstatnější z pohledu sociální práce při práci s dítětem ve ZDVOP.  

Protože traumatizující, krizová situace je prožívána jak psychicky tak fyzicky, zmíním i 

nejčastější psychosomatické projevy.  

 

Prenatální období – v této fázi je důležité, jaké vnější vlivy na dítě působí. V jaké 

duševním a zdravotním rozpoložení je matka, jak vnímá své těhotenství, jak se na miminko 

těší, jaká je její životospráva a jaké stresory na matku působí. Ovlivňujícím faktorem je i 

přijetí ženy sebe samu jako matku a vnímání otce jejího dítěte.  Dítě v tomto období pouze 

přijímá signály skrze matku. Již v této době se vytváří vazebné chování mezi matkou a 
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dítětem a v pozdějších měsících, kdy je dítě schopné rozeznávat hlas, tak i mezi ostatními 

blízkými členy (otec, sourozenci,). (Hrot, a další, 2008) 

 

Období od narození po batolecí věk (0-3roky) – toto období začíná porodem, který je pro 

dítě jednou z prvních silných zkušeností. Do jednoho roku dítěte se projevuje převážně 

v souvislosti s jeho vnitřními stavy. Matka pro své novorozené dítě musí vytvořit 

příjemnou a bezpečnou atmosféru, a dbát na uspokojování potřeb svého dítěte. Toho není 

možné docílit, pokud je matkou nezralá osobnost, žije v nebezpečném prostředí a mezi 

partnery není dostatečná podpora a péče. Vývojový úkol pro kojenecké období je vytváření 

vztahu mezi pečující osobou, který je spojen se separační úzkostí, kterou dítě pociťuje, 

pokud s ní není. Díky tomu se dítě učí postupnému a přirozenému odloučení, separování, 

od matky. V batolecím věku probíhá vytváření nezávislosti. Dítě se učí samo chodit a 

mluvit. Jeho projevy už nejsou pouze projevem fyziologické nepohody (pocit hladu, žízně, 

únavy,) ale již dává najevo stud, lásku, radost, náklonost i antipatie. V tomto období se u 

dítěte objevuje žárlivost a identifikace jeho genderové role. Rodič dává dítěti kromě lásky 

a péče také hranice, které musí být stanovené tak, aby dítě nezostudily a nepodlamovaly 

jeho hrdost.  (Hrot, a další, 2008) Mezi druhým a třetím rokem si dítě tvoří vědomí 

vlastního JÁ. 

F.Resch (1999) uvedl krátký výčet projevů, při kterých by měl pracovník ale i rodič 

zbystřit a vyhledat lékaře. V kojeneckém věku se jedná například o poruchy trávení, rytmu 

spánku a bdělosti, poruchy chování (neustálý křik) nebo poruchy vývojové vazby. U dětí 

kolem druhého a třetího roku se může projevovat porucha spánku nebo záchvaty vzteku a 

agrese.  

 

Předškolní období (3-6let) – v tomto období nejsou tak výrazné a rychlé vývojové změny 

jako v těch předešlých. Dítě předškolního věku již dokáže své pocity vyjádřit slovně, 

uvědomuje si hranice a morální normy, začíná si tvořit kamarády a výraznou aktivitou se 

stává hra.  

 

U dětí kolem čtvrtého roku života začne projevovat vzájemná intimita. Projevuje se to 

například výběrem kamarádů, se kterými si dítě hraje. Již to není podle náhodného výběru, 

ale protože dítě toho druhého zná lépe a je mu sympatičtější, než jiné děti. Zde taky 

nastává zlom, kdy v případě vady nebo jiného rozdílu od normality, může být dítě 
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vyloučeno ze skupinky dětí. Ať už pro své chování, zdravotní postižení nebo duševní 

poruše. Izolace od vrstevníků vede ke zpomalení ve vytváření vztahů. Děti v předškolním 

věku pozorují vazby v rodině a rozdíly mezi ostatními rodinami. Začínají chápat rozdíl 

mezi hrou a realitou - ,,jako něco jíst“ a ,,jíst něco doopravdy“. (Delfos, 2017)  

U dětí v předškolním věku se při psychosomatickém onemocnění objevují poruchy spánku, 

potřeba stereotypizace, hyperaktivita, u některých koktavost nebo tiky. (Resch, 1999) 

 

 

Školní věk (7-12let) – v tomto období se dítě učí přijímat cizí autoritu a skupina 

vrstevníků se pro něho stává důležitým prostorem. Dítě je schopné své chování kontrolovat 

a přijímat sociální normy i pravidla. (Hrot, a další, 2008)  

Krátkodobá paměť dítěte je již vyvinutá a dlouhodobá se rozšiřuje a zdokonaluje. 

Vzpomínky před osmým rokem života se většinou vytrácejí a vybavují se hlavně při 

nějakém smyslovém vjemu, například vůní. S nadcházejícím dospíváním je pro dítě vztah 

s vrstevníky důležitější, to, jak ho vnímá a hodnotí okolí má vliv na vytvoření psychické 

identity, tedy hodnotu sebe samého, která se utváří v období puberty. Vědět, že rodina a 

přátelé mě mají rádi, je ochranou před negativním vnímáním sebe samého a souznění 

s rizikovou skupinou a chování (Delfos, 2017).  

U dětí školního věku Resch (1999) při psychosomatickém onemocnění zmiňuje nejčastěji 

emocionální poruchy, které se projevují strachem až depresemi.  

 

Dospívání (13-22let) – dané období můžeme rozdělit na pubescenci a adolescenci. 

Adolescence se uvádí mezi 11-15rokem a vyznačuje se hledáním vlastní identity a 

výrazným změnám pohlavních znaků (Hrot, a další, 2008). Od 12tého roku začínají mít 

děti zájem o druhé pohlaví, velmi rychle navazují a ukončují vztahy (Delfos, 2017). 

Pubescence trvá do 22roku a dochází při ní k významným psychosociálním změnám. 

Mladý dospělý utváří své hodnoty, postoje, životní styl a vnímání sebe samého. Přijímá a 

uvědomuje si svou psychosexuální roli, roli ženy nebo muže, toto přijetí je základem pro 

zdravé navazování sexuálního vztahu. Celé dospívání je provázané sexualitou a přijímáním 

vlastní pohlavní identity, která je důležitá pro navazování sexuálního vztahu. V období 

dospívání dochází k přirozené separaci, odloučení dítěte od rodiče. Tento proces závisí na 

tom, jaký vztah byl mezi rodičem a dítětem v minulosti. (Hrot, a další, 2008) 
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U adolescentů se psychosomatizace může projevit nejčastěji poruchou příjmu potravy a 

emocionální poruchou. (Resch, 1999) 

2.2 Traumatická událost 

Traumatická situace je taková situace, která v člověku vyvolá silnou tíseň, stres a osoba ji 

není schopna zvládnout. V mnoha případech vyvolá i posttraumaticou stresovou poruchu 

(PTSP), která je četnější u osob, kterým uškodila druhá osoba (znásilnění, týrání,..) a 

nebyla jim poskytnuta dostatečná podpora od okolí. O traumatickou událost se může jednat 

i v případě, kdy je dítě pouze svědkem takového jednání (například domácí násilí mezi 

rodiči,)  a pociťuje strach a bezmoc. (Praško, a další, 2003) 

 

Spouštěče – spouštěčem je něco, co dítěti přivodí myšlenky a vzpomínky na traumatickou 

událost. Ať už se jedná o hlas osoby, oslovení nebo scénka z filmu. Dítě tak opětovně 

prožívá danou situaci, nebo si tvoří scénáře obdobného nebo horšího průběhu. (Praško, a 

další, 2003) 

Stresorem – stresorem je událost, která dítě ohrožuje a vyvolá v něm ochranné reakce. 

Určitá míra stresu není pro tělo ohrožující a dítě se s ním samo automaticky vypořádá. To, 

jak dítě reaguje na danou situaci je individuální a podléhá to genetickým predispozicím, 

intenzitou události, zda se nestřetává několik stresorů v jeden okamžik a také jaká podpora 

je dítě poskytována. Čím více je situace neovlivnitelná, nečekaná a za hranicí našich 

schopností, tím větším stresorem je. (Matějček, a další, 2002) Stresorem může být fyzická 

bolest, fyziologické strádání, úmrtí, úraz, dopravní nehoda, svědectví, a další. Terapeutka 

D.M.Plummer za největší stresor u lidí považuje strach ze ztráty. U dětí se jedná převážně 

o pevnou citovou vazbu s rodičem, která je zdrojem sociální dovedností, jistoty a bezpečí. 

Pokud je tato vazba ohrožena, jsou vyvolány reakce k jejímu udržení (tulení, mazlení, pláč, 

trucování, apod.). Pokud reakce nejsou účinné, přijde na řadu stres a fyziologické projevy. 

Jestliže dochází k častému odloučení, dítě si začne zvykat a jeho projevy se zmírní, až 

téměř opadnou. Vnitřně ale člověk stále prožívá tíseň a hledání, tělo je v tzv. chronickém 

stresu. (Bowlby, 2013) 

 

2.2.1 Přežití 

V traumatické situaci má tělo člověka pouze jeden cíl, a to přežití. Samovolně začne 

produkovat do těla opiáty v takovém množství, které se vyrovnají několika miligramů 
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heroinu a tělo otupí od bolestí. I emoce jsou v této fázi utlumené a zaměřené jen na pocit 

strachu, děsu nebo vzteku. (Kolk, a další, 1999) 

Pokud se člověk ocitne v traumatické situaci, jeho tělo se aktivuje a mobilizuje svou sílu 

tak aby přežilo, nebo naopak dojde k útlumu a tzv. strnutí. Franz Ruppert ve své knize 

(2008) uvádí rozdíl mezi stresovou a traumatickou situací, kdy při stresové situaci se tělo 

aktivuje, a naopak při té traumatické se utlumí do pasivity. Pokud se tyto situace opakují, 

vzniká pro člověka neúměrné vnitřní napětí. U mladších dětí se vyskytuje převážně pasivní 

reakce, tedy strnutí čí regrese. Dítě je nastavené přijmout člověka, který je ochoten 

poskytnout mu bezpečné místo, pokud taková pomoc od dospělého nepřichází, dítě spadne 

do emočního útlumu až emoční plochosti, aby tak nemuselo vnímat bolest kolem. (Cairns, 

2013) Naše fyziologické reakce jsou v nás zakódované miliony let našeho lidského vývoje, 

bohužel v moderní civilizaci nejsou tyto reakce pro jedince přínosné. Naše prastaré 

živočišné reakce organismu jsou vyvinuté tak, aby v případě ohrožení člověk mohl bojovat 

nebo naopak rychle utéct. V moderním světě tyto reakce vyvolají například svalovou tenzi, 

která může trvale přivodit vysoký krevní tlak, snižuje se počet bílých krvinek, a další. 

Proto v některých případech, zvlášť u malých dětí, je v traumatizující nebos stresové 

situaci doporučována fyzická aktivita. Uvolnění napětí pomáhá dítěti, aby vnímalo svoje 

tělo, své limity a možnosti. Některé děti můžou dát ale přednost spíše relaxačním 

technikám, muzikoterapii, józe. (Jedlička, a další, 2004)  

 Po pominutí traumatické situace musí dojít k  uzdravení. F.Ruppert rozděluje duševní stav 

traumatizovaného člověka na tři části. Část traumatizovanou, část přežití a část 

zdravou. Zdravé části se snaží vytlačit traumatizovanou z vědomí tak, aby již člověka 

neovlivňovala a nedošlo k retraumatizaci. I přesto, že se situace mohla stát během dětství a 

po mnoho let zůstávala potlačená, mohou ji připomenout některá místa, hlasy, pachy, nebo 

jiné smyslové vjemy. V takovém případě to u člověka vyvolá paniku a opět může zažívat 

to, co v minulosti během traumatizující situace. (Ruppert, 2008) Lidská paměť je nastavená 

tak, aby špatné věci zapomínala rychleji, než ty hezké, a tím tak chrání své duševní zdraví. 

(Matějček, a další, 2002) 

Pokud je dítě často vystavováno stresovým nebo traumatickým situacím, dochází 

k dalšímu štěpení. Toto štěpení sice zvyšuje psychickou odolnost dítěte, ale je tím 

ohrožena jeho osobnost a porucha identity. S takovými dětmi je práce velice obtížná. 

Vztah s dítětem se jeví jako nemožný, části osobnosti, které vznikly štěpením spolu 

nekomunikují. Může se to projevit i neúmyslným lhaním, kdy se dítě například začne před 
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pracovníkem rukou uspokojovat, ale když ho na to pracovník upozorní, dítě zapírá a je 

přesvědčeno, že to nedělalo. (Kolk, a další, 1999) 

 

Aby zůstala traumatizovaná část v nevědomí, vytváří „JÁ“, ego, strategie přežití. Jednou ze 

strategií je vyhýbání se situacím, pocitům a vjemům, které by traumatickou situaci 

jakkoliv připomnělo. Postupem času se vytvoří větší okruh situací, kterým se dotyčný musí 

vyhýbat a žití daného člověk se zaměřuje pouze na potlačení myšlenek a vyhýbání se 

všemu, co by mohlo mít spojitost s tr.situací. Během komunikace s takovýmto člověkem je 

velice časté, že si nemůže vzpomenou, bývá utlumený, rezignovaný.  

Pokud je první strategie neúspěšná a situaci se člověk nemůže vyhnout, na řadu přijde 

kontrola. Osoba se snaží chování druhých lidí kontrolovat a manipulovat s ním tak, aby 

nedošlo k připomenutí tr.situace. Obě zmíněné strategie nejsou z dlouhodobého hlediska 

zdravé a nepřináší osobě uspokojení ze života. Objevuje se tedy hledání kompenzace toho, 

co dotyčná osoba díky strategiím nemůže mít. Ztrátu přirozených sociálních kontaktů a 

vztahů kompenzuje jídlem, alkoholem, kouřením nebo vezmou za oběť své kompenzace 

jinou osobu, například dítě, jako náhradou druhého partnera nebo přítelkyni. Osoby se 

mohou uchylovat k iluzím nebo fantazii. Představa o lepší budoucnosti může být motivací 

ale i útěkem od reality.  

Dítě může traumatickou situaci vytěsnit do nevědomí a během dospívání nebo dospělosti 

se potýkat s několika problémy, v kterých nevidí souvislost a příčinu (například problém 

při komunikaci s muži, stísněné prostory,). Čím častěji se dítě nebo dospělá osoba potýká 

s tr.situacemi, tím více pociťuje vnitřní chaos a ztrátu kontroly nad vlastním JÁ. (Ruppert, 

2008) 

 

Chování dětí v traumatické situace se liší pohlavím, předchozími zkušenostmi a mentální 

vyspělostí. Lékař B. Perry (1999) vypozoroval odlišnosti mezi dívkami a chlapci, kdy  se 

chlapci většinou projevují nadměrným neklidem a dívky jsou naopak v útlumu, ač jsou 

podle fyziologického ukazatele ve vnitřní tenzi.  Utlumení projevů je typické pro děti, 

které zažily silný traumatický zážitek, který byl spojeno s velkou fyzickou bolestí 

(například mučení, týrání, a jiné) a bezvýchodností. (Cairns, 2013) 

Přestože traumatická situace pomine, dítě se nevrátí zpět k normálnímu, běženému životu a 

fungování. Pokud ji dítě vytěsní, stále je v jeho nitru, které se vynořují například formou 

noční můry nebo nevysvětlitelným chováním. V závažných případech může nastat trvalý 
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stav tzv. anhedonie. Tento stav je automatický u každé osoby během traumatu, jedná se o 

ztrátu schopnosti radovat se, který je u většiny pouze dočasný. (Kolk, a další, 1999) 

 

2.3 Syndrom CAN 

Přestože je syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) známý a často 

zmiňovaný termín, vzhledem k četnosti výskytu u dětí v ZDVOP ho v této práci také 

v krátkosti představím. 

 

Zanedbávání je jednou z pasivních forem týrání dítěte a je součástí syndromu týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Syndrom CAN se vyznačuje krutostí, nedostatečnou 

péčí, násilím, citovým vydíráním a neuspokojováním základních životních potřeb dítěte. 

Zahrnuje psychické, fyzické a sexuální zneužívání. (Vágnerová, 2012) 

Zanedbávání je velmi častým vyskytujícím se jevem, přesto bývá obtížně 

diagnostikovatelné.   

Depanfilips (2006) uvádí, že v případě definování zanedbávání si musíme odpovědět na 

otázky, zda je minimální péče dostačující, zda je chování nebo nečinnost rodičů úmyslná 

nebo neúmyslná, zda takové jednání na vývoj a zdraví dítěte a jestli je takové chování dáno 

sociálními faktory (například chudobou, negramotností, vyloučenou lokalitou,) nebo 

schopností rodičů. Při vyhodnocování, zdali se jedná o zanedbávání dítěte, je nutné brát 

ohledy i na kulturu a životní styl rodiny a na ostatní vlivy. Existuje několik teorií pro vznik 

syndromu CAN, od modelu medicínského, který pohlíží na rodinu jako na pacienta, 

kterého je potřeba léčit, modelu sociologického, který příčiny vidí v sociálních 

problémech (vysoká nezaměstnanost, vyloučená lokalita, rozvodovost,) až po teorii vazby. 

(Pemová, a další, 2016) 

Sexuální zneužívání se dělí na intrafamiliární, které probíhá uvnitř rodiny (incest, 

nevlastní člen rodiny) nebo extrafamiliární, které probíhá mimo rodinu (sousedem, 

učitelem,). Pracovník, terapeut, musí u dětí, které zažily sexuální zneužití, pochopit jejich 

příběh a celý proces. Při vzpomínání si dítě nemusí vybavit všechno, proto mu pomáháme 

například prostřednictvím panenek. Děti nebývají výřečné, proto pracovník jeho chování 

verbalizuje a ujišťuje se, že dítě chápe správně. Psychoterapie je zaměřená na přežití a 

zmírnění následků traumatu. Pro léčbu je využívaná například hypnóza, terapie hrou a 

narativní přístup. Zároveň je důležité s dítětem mluvit a tvořit vizi pozitivní a otevřené 

budoucnosti. (Hrot, a další, 2008)  
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Následky sexuálního zneužívání má čtyři části, které jsou specifické pro tento typ 

zneužívání a narušují tak emoční a psychický vývoj dítěte. 

1. Traumatická sexualizace – postoj dítěte k sexuálitě se výrazně a neadekvátně k jeho 

věku a zralosti posune. Jeho chování je erotické, nepřiměřené věku. Jeho sexuální 

identita a normy jsou zmatené. Může vést k promiskuitě nebo naopak k sexuálním 

poruchám.  (Finkelhor, 1986) 

2. Zrada – tím, že u dítěte došlo ke zradě blízkého člověka, kterému věřily, později se 

sami projevují krutým, bezohledným chováním vůči druhým lidem nebo jsou velice 

důvěřivé a lehce přilnou k druhým lidem.  

3. Bezmocnost – pocit bezmoci, které dítě často během zneužívání pociťovalo je 

umocněno v případě, že nedošlo ke zjištění a ukončení tohoto činu. Dítě zároveň 

pociťuje strach z odhalení a ztráty milované osoby. Dítěti se nedostala pomoc od 

okolí a v pozdějším věku se objevují deprese, disociální poruchy a vyvstává 

možnost transgeneračního přenosu.  

4. Stigmatizace – dítě má narušené vlastní sebehodnocení, pociťuje vinu a stud, cítí se 

být odlišné od ostatních vrstevníků. Může to vést k sebevražedným myšlenkám a k 

agresivitě k sobě samému. (Finkelhor, 1986) 

2.3.1 Typologie 

Stejně tak jako domácí násilí, tak i syndrom CAN prostupuje napříč sociálními vrstvami. 

Násilní rodiče můžou mít stejné znaky, ale také to mohou být ti, kteří se zdají být jako 

ukázkoví a milující rodiče. V.Hrot (2008) ve své knize uvádí nejčastější znaky týrajících 

rodičů a týraných dětí. 

Nejčastějšími znaky jsou: - rodiče psychopatičtí, uvědomující si kruté zacházení 

          - rodiče výbušní, agresivní, citově labilní 

             - disociální rodiče  

          - nezletilí rodiče bez rodinného zázemí (trestají dítě za to, že se  

            nemůžou bavit s vrstevníky) 

                               - rodič byl sám v minulosti týraný 

                               - užívání návykových látek 

         - a další. 

 Nejčastějšími znaky týraného dítěte jsou: - děti odlišné (ať už v chování nebo zdravotním  

       hendikepem) 

               - děti, které nebyly plánované a chtěné (počaty  
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      ze znásilnění, dítě připomínající partnera,) 

               - a další.  

 

2.4 Vztah mezi rodičem a dítětem 

Teorie vazby, tedy attachment, je důležitá citová vazba mezi rodičem a dítětem. Daná 

teorie se zaměřuje na posílení vztahu a komunikace. V případě umístění dítěte do ZDVOP 

je vztahová vazba narušena. To, jak se bude s citovou vazbou dítěte během umístění 

pracovat, může mít vliv na jeho další život - na znovupřijetí rodiče nebo případné přijetí 

cizí pečující osoby (pěstoun, opatrovník, vychovatel, atd.) ale také další osoby, které se 

v jeho životě objeví (spolužáci, učitelé, kamarádi, vrstevníci, atd.). 

 

Lidé se rodí zcela bezmocní a odkázáni na druhého člověka. Jako jedinému savci se mozek 

vyvíjí až do věku 25ti let a jeho vývoj je ovlivněn interakcí s okolím a s ostatními lidmi. 

Během života si lidé zapamatovávají situace, které jim navodily radost, nebo naopak 

utrpení, a právě spojitost mezi kladnými nebo nepříjemnými pocity a osobami, formuje 

budoucí vztahy k ostatním lidem. I John Bowlby, jeden z nejvýznamnějších autorů 

attachmentu, popisoval na základě svého studia, vrozenou potřebu vztahu. Odloučení dítěte  

od rodiče nebo špatný vztah mezi rodičem a dítětem vede k neuspokojení jeho základní 

potřeby vztahovosti. U dítěte dochází ke zvnitřnění těchto raných zkušeností a jeho 

budoucí vztahy jsou tím ovlivněny.  

Při uspokojování základních potřeb je důležitý i čas naplnění, správní lidé a správný 

přístup. Tuto tezi řekl Alberto Pesso a shodlo se na ní mnoho dalších odborníků. 

(Winnette, 2010) 

 

Vývoj mozku má několik (odborná literatura zmiňuje 4) hlavních období. Tím 

nejzásadnějším obdobím, které následně ovlivňuje fungování lidského organismu  a 

v případě narušení je vývoj mozku trvale a nezvratně poškozen, je etapa vývoje 

mozkového kmene. Ten se vyvíjí se od prenatálního období až do jednoho roku dítěte. 

(Cairns, 2013)  

Mozek čerstvého novorozence je jedním z nejméně vyvinutých orgánů v těle a díky 

kontaktu pečující osoby se vytváří a formuje síť neuronů, které ovlivňují další procesy, 

ovlivňující jeho budoucí život. (Winnette, 2010) Raný vývoj je ovlivněn vazbou mezi 

matkou a dítětem. Pokud dítě v tomto období pociťuje strach, vnitřní tenzi či stres, obrací 
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se o pomoc ke své nejbližší osobě – matce nebo otci, od které očekává pomoc. Pokud je 

vazba a empatie rodiče dostatečná, dítě uklidní a odstraní příčinu stresu. Tím dochází 

k napojení a vytváření vazebného chování. V takovýchto podmínkách se mozek dítěte 

neuvěřitelně rychle vyvíjí a vytváří se miliony neuronových spojů, které jsou připravené na 

všestranný um dítěte a jeho další vývoj. Takovýto zdravý mozkový vývoj však neprobíhá u 

dětí, kde rodiče na volání o pomoc nereagují, a nevytvářejí tak vazbu. Pokud je dítě často 

vystavováno stresovým situacím a není rodičem uklidněno, neuronová spojení nejsou 

dostatečně propojená a mají jinou povahu. (Cairns, 2013) 

 

Děti do tří let věku přijímají signály převážně pomocí smyslů a jejich pravá hemisféra 

mozku je aktivnější – jedná se o část mozku, která je spojená s emocemi, chutí, vůní, 

fantazií a tělesnými pocity. (Winnette, 2010) Je vytvářen limbický systém, který 

koordinuje tělesné funkce (komunikace, sexuální aktivitu,) a jehož součástí je amygdala. 

(Cairns, 2013) 

V dětství se vyvíjí Orbitofrontální kortex (OFC), který má zásadní roli v sebeovládání a je 

úzce propojen s amygdalou, která přijímá signály venkovního okolí a uschovává emoční 

zážitky. V případě poškození OFC, například traumatem v dětství, vede k neschopnosti 

chápat sociální vztahy, ke ztrátě zábran vedoucí k antisociálnímu chování a závislostem. 

Aby jedinec adekvátně reagoval na podněty, potřebuje takovou pečující osobu, která mu 

poskytne stálý kvalitní vztah jistoty. (Pišl) Do konce šestého roku se vytváří mozková 

kůra, která rozvíjí osobnost jedince a umožňuje abstraktní myšlení. (Cairns, 2013) I 

z těchto důvodů je apelováno na to, aby děti do 7let byly umísťovány do náhradní rodinné 

péče namísto ústavních zařízení, kde není možné dětem zajistit rodinné prostředí a stálého 

pečujícího pracovníka pro vytvoření silného vztahu. Pokud mezi dítětem a rodičem je silná 

a zdravá vazba, na kterou se dítě může spolehnout, přijme takové vzorce chování za své a 

v dospělosti je bude automaticky využívat ve výchově svých dětí. Znamená to, že v době 

kdy pociťovali největší strach, přišel rodič, který je uklidnil a nepříjemný pocit byl 

vyměněn za klidný, sdílený s rodičem. (Cairns, 2013) 

 

Dítě více než slova vnímá pohyby a smyslové vjemy. V předškolním věku, tedy do 6-

7roku života, je dítě silně sugestibilní, ovlivněno svou fantazií a doba, kdy dítě přirozeně 

přijímá rodinná pravidla, chování, zvyky, i rodinnou atmosféru. Hádku mezi rodiči, díky 

své fantazii a neschopnosti plně chápat spojitosti a komunikaci mezi dospělými, si konflikt 
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může vyložit jinak (rodiče se hádají kvůli mně, rodiče se nemají rád). Časté konflikty, 

které probíhají mezi partnery si dítě může převzít jako rodinný zvyk. Situace, kdy je jeden 

z rodičů často vyhazován z domu, kdy se objevuje násilí mezi rodiči a jiné nevhodné 

chování přijme dítě jako jev normality, který se v rodinách odehrává.  

V období mezi 8-13rokem se děti identifikují s mužskou nebo ženskou rolí, se kterou je 

spojená jejich budoucí role matky a otce, které přejímají z chování svých rodičů. 

(Matějček, a další, 2002) 

 

Thomas Gordon za důležité v dětském vývoji považuje  to, že je dítě přijato a milováno. 

To je projevováno aktivním i pasivním nasloucháním, verbální a neverbální komunikací, 

ale i nezasahováním do činnosti dítěte jako respekt k jeho soběstačnosti. (Thomas, 2012).  

 

2.4.1 Odloučení 

Hlavní osobou pro dítě je rodič, který mu přináší pocit jistoty, bezpečí a lásku. Zároveň 

dítě očekává, že jeho potřeby bude uspokojovat právě rodič, matka, se kterou byl několik 

měsíců spojen. Při absenci této osoby se naruší následný vývoj. V čím mladším věku k 

přerušení dojde, tím jsou následky na další vývoj znatelnější. Brzkou a nepřiměřenou 

separací u dětí zesílí  fungování pocitů úzkosti. (Bowlby, 1952). Mnoho autorů se zabývalo 

separační koncepcí, ve které se zaměřili na tzv. mateřskou deprivaci, avšak sám J.Bowlby 

nepovažoval vztah mezi matkou a dítětem za hlavní činitel ve vytváření dětské osobnosti.  

Dítě se přirozeně separuje od matky, či jiné hlavní pečující osoby. Tato separace je důležitá 

pro jeho autonomní a dospívající stránku osobnosti. Negativní vliv má tehdy, pokud je 

separace předčasná nebo dlouhodobá. Jedná se o situace, které byly způsobené okolními 

činiteli, nikoliv z vůle dítěte, které na ně nebylo připravené. Separaci tedy nelze obecně 

brát za deprivační činitel, ale je nutné zohlednit i další okolnosti – jak separaci prožívá 

odloučená osoba, blízká rodina dítěte, současná pečující osoba a jak separace dlouho trvá. 

(Matějček, 2011) 

Časová separace, jak jsem výše zmínila, je ovlivňujícím faktorem pro vznik deprivační 

úzkosti. Může se ale také využívat jako forma terapie. Může se jednat o pobyt v dětských 

ozdravovnách, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nemocnicích a v jiných 

zařízeních, kdy po návratu dítě a rodič může navázat nebo pracovat na lepších podmínkách 

vztahu. V mnoha zahraničních studiích se uvádí, že brzká separace přispívá k vývoji 

duševních onemocnění. (Matějček, 2011) 
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Ve výzkumech, které J.Bowlby ve své knize Odloučení zmiňuje, vymezuje tři typické 

následné reakce dětí v ústavních zařízeních, a to protest, zoufalství a odcizení. 

Ze začátku většina dětí odmítala spolupracovat, bojkotovaly oblékání, hygienu, společné 

aktivity i povídání si s vychovateli. Děti, které měly hračku nebo jinou věc ze svého 

domova, se k ní silně upínaly. Vztah k dané věci býval kladný, děti se s ní mazlily, 

povídaly a chtěly ji mít na blízku. Přesto bývaly momenty, kdy děti na danou věc křičely a 

odhazovaly. To s délkou pobytu přibývalo na četnosti. Některé děti si vytvořily vztah se 

svými vychovateli nebo pracovníky zařízení. Vyžadovaly od nich lásku a přijetí, 

k ostatním dětem vystupovaly však majetnicky a těžce snášely, když se daná osoba 

věnovala jiným dětem nebo když měla odejít domů. V závěru výzkumu je konstatováno, že 

citové odcizení je ovlivněné délkou odloučení a zda-li se jedná o otce či matku. 

 Při srovnání s dalšími výzkumy poznamenává, že u dětí ve věku od tří let se vyskytuje 

převážně smutek, hněv a úzkosti. U mladších dětí se odloučení stává důležitým prvkem při 

utváření emočního stavu a chování samotného dítěte. V prvních letech života je pro dítě 

pečující osoba (matky/otce) nejdůležitější. Jak dítě roste, okruh osob se rozrůstá a vazebné 

chování směřuje i k jiným osobám (babičce, sourozenec, tetě,).  

2.4.2 Deprivace v rodině 

V rodinném prostředí dochází k hlavnímu naplňování psychických potřeb dítěte. Důvody 

nenaplňování potřeb rozdělil J.Langmeier a Z.Matějček do dvou oblastí. Jednak je to oblast 

související s vnějším okolím. Jedná se o absenci jednoho z rodičů, ztrátu nebo získání 

nového sourozence, rozvedenou rodinu nebo velmi početnou rodinu, kde se ne každému 

z dětí dostává potřebná péče. Do druhé oblasti spadají vnitřní, psychické, faktory. Jsou to 

rodiny, kde chybí citové pouto. Rodiče odpírají dítětem svou pozornost nebo lásku, mohou 

být příliš zaměstnaní a časově vytížení. Obě oblasti se prolínají, může se jednat o rodiče se 

sníženou inteligencí nebo psychiatrickým onemocněním, který není schopen s dítětem 

vytvořit pevné mateřské/otcovské pouto.  

Příčinou deprivace může být i spojitost se společenským prostředím, kdy je dítě pro svůj 

těžký hendikep izolováno od svých vrstevníků a společnosti. Nebo to může být samotná 

rodina, která dítě i celou rodinu izoluje v rámci svého životního postoje v sektářské 

komunitě, emigrantské skupině s kulturními bariérami apod. (Matějček, 2011). 
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V rodině, kde dítě musí skrývat své emoce nebo mu díky rodině vyvstávají pocity 

méněcennosti či v ní dochází k patologickému zacházení s dítětem, může vyvolat 

psychosomatické onemocnění. Psychosomatika je vědní obor, který se zabývá vznikem 

nemocí v důsledku sociálního prostředí, kdy na nemoc není pohlíženo pouze z tělesného 

hlediska, ale i z hlediska duševního a sociálního. Proto sociální pracovníci, zejména na 

OSPOD, musí kontrolovat i zdravotní stav a celkovou pohodu dítěte. U dětí, které 

například bývají často nemocné, trpí mentální anorexií, bulimií, vyrážkami, slabou 

imunitou a dalšími, je potřeba zaměřit pozornost na rodinné prostředí. (Jedlička, a další, 

2004) Je dobré zjistit, kdy se nemoc objeví nebo kdo se o dítě stará, když je nemocné. To 

může poukázat například na to, že při nemoci je dítě po celou dobu u babičky nebo mimo 

domov, kde se cítí ohroženě.  
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3 Práce s dítětem 

Práce s dítětem v ZDVOP je náročná, dítě se dostalo do cizího prostřední, většinou náhle a 

nedobrovolně. Pomoc mu je poskytovaná okamžitě, přestože není nuceno do spolupráce, je 

pomoc limitovaná časově. S adaptací mu může pomoci přítomnost ostatních dětí 

s podobným osudem.  

Pro děti je přítomnost ostatních dětí a vrstevníků důležitým faktorem pro další vývoj. 

Navazování kamarádství, řešení mezilidských konfliktů, napodobování a mnoho dalšího 

probíhá právě v  kolektivu dětí, ať se jedná o kolektiv z rodinného nebo okolního prostředí 

(přátelé ze škol, kroužků nebo sousedství). Zároveň silně vnímají hodnocení své osoby, od 

10roku se vrstevnická skupina a být její součástí stává prioritou. Dítě si vytváří vlastní 

identitu, která je základem pro vytvoření kladné psychologické identity. Vědět, že je přijaté 

a milované, dává dobré podmínky pro vytvoření vlastního pohledu na sebe samého. 

(Delfos, 2017) 

Pracovník při práci s dětmi musí zohledňovat jak jejich individuální situaci a podmínky, 

tak věkovou i mentální zralost, stádium vývoje, jejich názory i jejich vlastní pohled na 

situaci.  

 

U dítěte, které zažilo traumatickou a silně stresující situaci, se pravděpodobně projeví 

posttraumatická stresová porucha (PTSP). Projevuje se například smutkem, výbušností, 

pocitem bezmoci, studu, poruchou spánku, nervozitou i izolací od ostatních lidí. (Holcner) 

PTSP je léčena převážně psychoterapií a během léčby dítě musí projít třemi stádii: 

Stádiem stabilizace – po zažitém traumatu je potřeba, aby se dítě ocitlo ve stabilním a 

bezpečném prostředí. Pokud se ocitne v ZDVOP, je důležitý i kontakt s jeho rodinou 

(pokud není zdrojem).  Rodič i případné instituce (například ZŠ) musí vědět, že určité 

projevy dítěte mají zdroj v prožité situaci a některé chování je pro dítěte ochranou. 

Pracovník s dítětem mluví o jeho pocitech, pojmenovává je a dává dítěti prostor pro jejich 

vyjádření. Vhodné je zapojení zájmových kroužků, společných her nebo pobyt venku.  

Stádiem integrace – v předchozím stádiu se děti naučí vnímat a pojmenovávat své emoce. 

V druhém stádiu je cílem, aby se dítě naučilo kontrolovat fyziologické reakce. V krajním 

případně mohou pomoci léky, ale během psychoterapie se využívají jemné techniky 

například dechové a relaxační cvičení, někdo využívá i masážní techniky. Pokud je dítě 

agresivní, pomáhá záměna akce za verbální projev, kdy pracovník dané chování 
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metaforicky popíše. Zároveň se jedná o stádium, kdy je zapotřebí psychoterapeutické péče, 

při které se pracuje se vzpomínky na traumatickou situaci, které by mělo dítě přijmout jako  

součást své minulosti, která již skončila. Využívá se různých postupů behaviorální a 

kognitivní terapie, např. i implozivní terapie. 

Stádiem adaptace – pokud dítě projde předchozími stádii, vrací se pomalu do běžného žití 

a znovu si osvojuje ztracené nebo oslabené dovednosti. Dovednosti, které plynou ze 

sociálních vztahů. I v této fázi je důležité, aby své pocity dítě pojmenovávalo. Je 

podporováno v budování sebedůvěry, v důvěře ve své schopnosti a dovednosti, rovněž je 

podporováno přijímat kladné zpětné vazby a ocenění od druhých. Zdánlivě nedůležité věci 

mohou dítěti dávat pocit hrdosti a zážitek přijetí ve skupině vrstevníků (například u dítěte 

v minulosti zanedbávaného to je čisté, nové oblečení a upravený zevnějšek; obézní dítě, 

které stres zajídalo, má nyní jídlo pod kontrolou a jeví zájem o sport,). (Cairns, 2013) 

 

Důležitým činitelem v překonání tíživé situaci jsou pro dítě vztahy v jeho okolí. Může se 

jednat o skupinu dětí ve ZDVOP, o kontakt s vrstevníky ve škole, s učitelkami, lektory a 

dalšími, od nichž dítě může dostat „pomocnou ruku“. Empatický učitel ve škole, který 

v dítěti rozvíjí zájem k danému předmětu, například ke sportu či přírodovědě, může dítě 

motivovat k vlastní iniciativě a dává mu podněty by (Matějček, a další, 2002)tí.  

3.1 Kontakt sociálního pracovníka s dítětem 

Sociální pracovník má mnoho rolí, které se střídají podle situace a místa působení. 

V ZDVOP má každý pracovník, dle standardů, maximálně 10dětí, u kterých vystupuje 

hlavně jako klíčový pracovník. Zároveň je případovým manažerem, který plánuje, 

diagnostikuje, zprostředkovává a koordinuje. Je poradcem a učitelem sociální adaptace, 

poskytuje poradenství a podporu, pomáhá k získání náhledu, poskytuje zpětnou vazbu. 

Klienta motivuje a učí novému sociálnímu chování. Pro každého klienta vede spisovou 

dokumentaci, vytváří nebo se podílí na vnitřní metodice a řádu organizace, jako 

administrativní pracovník. Klíčový pracovník je s daným dítětem v častém kontaktu, 

eviduje jeho život v zařízení, jeho chování a důležité informace z jeho života. Je v kontaktu 

s rodiči, OSPOD, zdravotnickým zařízením a školou. Pokud po umístění dítě musí 

přestoupit do jiné školy, zajišťuje přechod do jiné školy. Intenzivně pracuje s celou 

rodinou a ostatními odborníky tak, aby se situace stabilizovala a dítě se mohlo vrátit zpět 

do rodiny nebo do dlouhodobé náhradní péče. (Řezníček, 1994) 
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Vedle vzdělání, které sociální pracovník musí splňovat a je upraveno zákonem č.108/2006 

o sociálních službách, musí mít i takové osobnostní rysy, které mohou být kvalitním 

zdrojem pro umístěné děti, zdrojem pocitů, vzorců chování, hodnot, bezpečí a přijetí, které 

se dítěti z vlastní rodiny nedostává. Z. Mlčák (2005) vyzdvihuje především citovou 

stabilitu, sebereflexi, otevřenost, spolehlivost a chuť ke změně. To platí i pro pečovatele a 

ostatní pracovníky v přímé péči, kteří by měli jít dítěti příkladem. (Pávková, 2008) 

 

Pracovník přichází do kontaktu s dítětem, které v sobě může mít mnoho hněvu, smutku 

a vnitřní chaos. Je tedy na místě, aby měl pracovník zkušenost s psychoterapeutickou 

pomocí. Podmínky, ve kterých dítě doposud vyrůstalo, mohlo zanechat mnoho 

nepříznivých následků, které se projevují v jeho chování. Může být uzavřené, sklíčené 

nebo se projevovat velmi kontaktně, bezhraničně. Takové projevy mohou být spojené 

s dětskou krizí nebo duševní poruchou. Je tedy nutná spolupráce s OSPOD kvůli diagnóze 

a rodinné historii. Při získávání informací musí pracovník zachovat nestrannost, 

profesionalitu a přijímat podložená fakta. Ostatní odborníci a instituce můžou mít 

s rodinou špatné zkušenosti a v dobré víře tuto informaci předeslat do ZDVOP ještě před 

zahájením spolupráce. Tak může dojít k nechtěnému ovlivnění pracovníků, kteří nemají 

s rodinou zkušenost, mohou vytvořit předsudek, že rodina je nespolehlivá či 

nespolupracující. 

 

Při konzultaci s dítětem pracovník poslouchá a přijímá sdělení bez hodnocení. Respektuje 

ho. Dítě se může ocitat v tzv. bludném kruhu. Čím více si dítě myslí, že je bezcenné a 

nechtěné, tím více se v tom utvrzuje a takovou roli pro sebe přijímá. Nemá pak tendence 

vidět příležitosti a pozitivní věci, které by mohly změnit jeho stav a situaci. Pro osoby 

v bludném kruhu je typické, že si připadají bezmocné a na pokraji svých sil. Čím více to 

přijímají za své a utápějí se v pocitech bezmoci a selhání, tím méně vidí možnosti řešení a 

cesty z nesnází, ta nemožnost jim přináší další pocity utrpení a vyčerpání, které mohou vést 

až k myšlenkám na sebevraždu.  (Dreikursová-Fergusonová, 1993). Také dítě si tedy 

vytváří vlastní obraz identity, přijímají za své, že nejsou dobří, že si nic hezkého ani lásku 

nezaslouží. Často se u takových dětí vyskytuje agrese obrácená proti sobě. V takových 

případech je potřeba s dítětem pracovat na nové identitě a představě o sobě samém.  

(Cairns, 2013)  
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Je tedy na pracovníkovi, aby rozpoznával a zachycoval, signály vzniklé nebo přicházející 

krize. Při zachycení a rozpoznání krize, je dále nezbytné nabídnout podporu a pomoc při 

zorientování se v situaci. Proto může být přínosné, pokud má pracovník kurz krizové 

intervence, dlouhodobý sebezkušenostní výcvik nebo se průběžně v tomto směru vzdělává, 

aby mohl poskytnout rychlou krizovou pomoc a psychické ošetření.  

 

Dítě po přijetí do zařízení má mít možnost využít krizové intervence nebo terapeutickou 

pomoc. Takový pracovníci mohou být externí nebo jsou přímými zaměstnanci zařízení.     

Pokud u dítěte dlouhodobě přetrvává úzkostný stav a s jeho vnitřním prožíváním není 

pracováno, zmocní se ho panika. V tomto stavu je nutný zásah pomoci terapeuta nebo 

krizového pracovníka. Tito pracovníci se snaží zmírnit paniku a úzkost, krizová intervence 

probíhá do doby, než pomine akutní stav a dojde k uvolnění. Následně se může přejít 

k terapii.  (Kastová, 2010)  

3.2 Rozhovor 

Přestože je komunikace každodenní činností, bývá pro dospělého člověka opravdová 

komunikace s dítětem obtížná. Většina odborné literatury je cílená na rozhovor s dospělým 

člověkem. V současné době je kladen větší důraz na názor dítěte, a tím je mu věnována 

větší pozornost i v oblasti výzkumů, legislativy, metodiky a odborné veřejnosti.  

Rozhovor s dítětem by neměl obsahovat pouze mluvenou formu, pracovník by měl 

využívat i speciální techniky, kterými jsem se zabývala ve své bakalářské práci. 

Poukazovala jsem v ní na jejich přínos i na jinou formu využití během spolupráce 

sociálního pracovníka s dítětem. Dítě je vnímavé i na prostor, v jakém je rozhovor 

prováděn, zda může pracovník udělat něco pro to, aby se dítě cítilo útulně, bezpečně nebo 

zda by naopak potřebovalo prostor a pohyb.  

Při rozhovoru je potřeba mít na paměti, že děti kolem šestého roku života vnímají převážně 

hlavní prvky dané situace. Netvoří si v hlavě schémata, nespojují si souvislosti a nevěnují 

pozornost podrobnostem, proto by se dospělí měl vyvarovat sugestivním otázkám, které 

mohou dítě nevědomky přimět k takové odpovědi, která je otázkou napovězena. Rozhovor, 

který může být pro dítě nepříjemný, bychom měli vést s ohledem na jeho povahu. Chlapci 

jsou při konfrontaci nebo problému více aktivní až agresivnější, naopak dívky se uzavírají 

a upadají do pasivity (Delfos, 2017). Proto je vhodné myslet i na možnost využití 

procházky nebo kreativní činnosti při rozhovoru. Děti lépe vyjadřují své pocity 
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prostřednictvím přirozených činností, například hraním si s panenkami, s auty, s 

modelínou. 

Thomas Gordon, který se zabýval komunikačními dovednostmi a řešením konfliktů, se 

zaměřil převážně na komunikaci s dítětem. Doporučoval užívat ,,já formu“, tedy namísto: 

,,Už to příště nedělej“ použít ,,Chci, abys to příště nedělal“. Komunikace, kterou ve svých 

dílech Gordon popisuje, je převážně pro děti od osmi let věku. Děti mladší osmi let nejsou 

tak komunikačně zdatné a nedokáží ještě vyhodnotit, zda je dospělý pochopil správně. 

(Thomas, 2012) 

 

Rozhovor, ať je veden s dospělým nebo s dítětem, má vést ke zklidnění a ujasnění situace. 

Pracovník by měl před zahájením rozhovoru dítěti vysvětlit důvod, téma a proces daného 

rozhovoru. Je doporučováno, aby rozhovor začal tím, co dítě dobře zná a dokáže o tom 

samo mluvit. Aktivním doplňováním nebo přebíráním slova pracovníkem vede dítě k 

pasivitě. Jako vhodné může být otevřeno téma kamarádů, školy nebo oblíbených zvířat 

(F.Delfos, 2017).  I samotné prostředí by mělo být pro dítě přívětivé, aby se cítilo dobře. 

Prostředí, kde bude dítě mít místo pro hraní, budou zde hračky nebo koberec na sezení na 

zemi, deka na přikrytí nebo polštářky, pozitivně ovlivní atmosféru, a tím i rozhovor a 

spolupráci. 

 

Je možné, že ačkoliv pracovník s dítětem navázal vztah, připravil dobré podmínky pro 

rozhovor a využil vhodných metod, není dítě sdílné. Nemusí to být vinou pracovníka ani 

dítěte. Jazyk se utváří do desátého věku dítěte a společně s tím hraje roli věk, pohlaví tak i 

předchozí podnětné prostředí. Volíme tedy krátké, srozumitelné věty, jednoduchá slova a 

nenaléháme.  

 

Děti s nástupem do mateřské školy a školy základní vnímají a srovnávají svou rodinu a 

rodinu ostatních dětí. Delfos uvádí, že kolem pátého roku by se dítě mělo dozvědět důležité 

informace o jeho rodině. Tyto informace by měly být sděleny šetrně a jasně, aby tomu dítě 

porozumělo. Do ZDVOP se může dostat i dítě, které o rodiče přišlo v důsledku smrti. Od 7 

roku si dítě uvědomuje smrt jako definitivní konec života a její nenávratnosti. Pokud dítě o 

někoho přijde, je vhodné o tom s dítětem mluvit a umožnit mu se s blízkou osobou 

rozloučit (například účastí na pohřbu). (Lawrence, 1969) 
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 V odborné literatuře se doporučuje sdělovat dítěti pravdu i v případě smrti, ač to pro dítě 

může být velice náročné. Umístěné dítě, které utrpělo ztrátu, nemá možnost truchlit 

v rodinném a známém prostředí. Může svůj smutek sdílet s blízkým pečujícím, ale nemusí 

jim přinášet žádné utišení. Zvlášť náročné to může být pro děti, které nemají dobrou 

zkušenost ze své rodiny – chybí tam pevná a citová vazba, a dítě tak nepoznalo, co by mu 

mohlo dát sdílení ztráty s druhou osobou. Ocitají se tak v nešťastném světe, ve kterém se 

cítí sami. (Cairns, 2013) 

 V tomto věku začínají děti chápat tzv. sociální kódy a rozlišovat, co je myšleno doopravdy 

a co jen jako hra nebo „jako“. Zároveň se zlepšuje jejich prostorová paměť, je tedy vhodné 

ptát se dětí co zrovna dělaly, nebo kde byly, než se dotazovat na čas. (NURCOMBE, 1986) 

 

3.3 Speciální techniky při práci s dítětem 

Speciálních metod a technik je nespočet, vybrala jsem proto jen pár z nich. Více o nich píši 

ve své bakalářské práci (Pachlová, 2018). Odborníci se s nimi seznamují prostřednictvím 

odborné literatury a vzdělávacích institucí, kde se praktické zkušenosti a rady předávají 

mezi kolegy a odborníky i z jiného odvětví. Techniky mohou být užitečné při adaptaci 

dítěte v zařízení, mohou pomoct pochopení dané situace, motivaci dítěte, mohou se stát 

důležitým prvkem podporujícím spolupráci. Nejedná se o metody diagnostické. Pokud je 

to vhodné a všichni zúčastnění s tím souhlasí, mohou se některé techniky uskutečnit i 

společně s rodiči.  

  

Techniky jsou vhodné i pro málomluvné děti, případně děti mladšího věku, které ještě 

nemají tak rozvinuté komunikační vyjadřování. Přesto pracovník vše komentuje a 

doprovází věci slovně, doptává se dítěte a ověřuje si, že si rozumí, chápou. 

Do technik se řadí pohádka Tři přání, kdy je dítěti vyprávěná pohádka, kde mu kouzelná 

bytost může splnit přání. Pokud by se jednalo o starší děti, může se to pozměnit na příběh 

s trochou fantazie. (Zakouřilová, 2014) Velmi oblíbené a používané jsou karty emocí tzv. 

Obrázkové hrací karty, někdo používá vlastní vyrobené karty, karty Dixie nebo karty od 

organizace HoST, která je zařadila jako didaktickou podporu pro pracovníky při rozhovoru 

s dítětem. Jednotlivé karty mohou představovat členy rodiny a jejich vlastnosti, dítě je 

k nim přiřazuje. Varianty, jak s karty pracovat je na kreativitě pracovníka. Časově 

náročnější je technika Koláže, u které dítě vytváří obrázek na dané téma, například ,,Jak 
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vypadá můj život?“. Dítě si vybírá z několika obrázků, časopisů případně může i něco sám 

domalovat. (Králová, 2002) 

Častou technikou může být práce s představami, že je dítě zvíře. Dítě si se zavřenýma 

očima představí zvíře, kterým by chtělo být. Pracovník ho zvířecím životem provází a po 

chvilce ho vrátí opět do reality, s dítětem se může bavit o tom, proč si ono dítě vybral, co 

mají společného nebo čím se naopak liší. Některé techniky je možné využít i při skupinové 

práci s dětmi. Například při využívání pantomimy, kdy jednotlivé děti nebo skupinky dětí 

vyjadřují příběh či emoce. Další je například hra na vlny v moři, kdy skupinka dětí drží 

nataženou látku/plachtu, ve které jsou míčky, děti se střídají v určování, jaké vlny na moři 

by měly být a podle toho hýbají s plachtou. Cílem je, aby míčky z moře nevypadly. Na 

konci se má moře zklidnit a všichni se v poklidu posadí. (Plummer, 2013) 

Do speciálních technik můžeme řadit i tzv. pomocné techniky rozhovoru. Králová (2002) 

je doporučuje prokládat během náročného rozhovoru. Některé věci se těžko říkají nahlas, 

proto může pracovník navrhnout sdělení pomoci dopisu, který dítě napíše. Pokud se jedná 

o téma, které u dítěte vyvolá silnou emoci, můžeme mu poskytnout papír, který může 

roztrhat na maličké kousky a tím se ventilovat, nebo dáme prostor pro fantazii a necháme 

dítě, aby například danou osobu přeměnilo na libovolnou věc nebo zvíře.  

 

Některé ZDVOP mají tzv. komunitní sezení, tedy děti ze zařízení mají pravidelně jednou 

týdně setkání, kde je prostor pro sdílení a reflexi minulých dní. Děti bývají na takovýchto 

setkání i pozitivně hodnocené – mohou mít tzv. cestu úspěchů, které si postupně vyplňují a 

posouvají se po ní dopředu po předchozím společném zhodnocení vychovatelů, dítěte a 

klíčového pracovníka. Motivací pro dítě může být názorná ukázka jeho zlepšování a 

úspěchy ostatních dětí. Nejedná se o soupeřivou atmosféru se zaměřením na výkon. 

Pozitivně hodnocena může být i pravidelná hygiena dítěte, pomáhání ostatním dětem a 

jiné. U takových setkání jsem byla přítomna v ZDVOP Přemysla Pittra pro děti. 

Další technikou, která se využívá jako účelová terapie nebo jako volný kontakt je 

Canisterapie. Některé zařízení umožňuje vychovatelům přítomnost jejich mazlíčků, nebo 

mají externího canisterapeuta, který do zařízení za dětmi dochází. Zvířata mají na lidi 

převážně uklidňující vliv a vyvolávají pozitivní reakce. Je to ovlivněno i společnou historii, 

ve které člověk a zvíře žili pospolu již do dávných let.  

Tím nejčastějším a nejbližším zvířetem byl pes, který měl roli společenskou tak i 

hygienickou. Zvíře ovlivňuje kvalitu života, vyvolává zklidnění, lásku, kromě pozitivních 
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emocí nás aktivizuje k činnosti a k zaměření se na uspokojování jeho potřeb. Jejich 

pozitivní vliv na člověka se začal postupně využívat v mnoha oblastí léčení a od 8.století 

byla zvířata terapeuticky využívána. Nejvíce jsou pro terapie využíváni psi, kočky a koně. 

(Lacinová, 2003) 

U dětí, emočně labilní nebo traumatizovaných, může být zvíře prostředníkem mezi dítětem 

a terapeutem. Dítě si vytvoří vztah nejdříve ke zvířeti a poté tento vztah rozšiřuje i na 

terapeuta. Německé studie uvádějí, že dítě je po kontaktu se psem více otevřeno vnějšímu 

světu (zvyšuje se jeho zájem o okolí a komunikativnost). Díky uvolnění dítě může uvolnit 

své nahromaděné emoce, které v sobě dusilo. (Eisertová, 2009) 

3.4 Práce s rodinou 

Rodina je základní a nejdůležitější skupinou každého jedince,  jsme její součástí i přesto, 

že jsme se od ní vzdálili. Mnoho odborníků i laické veřejnosti dává problémy v rodině a s 

dětmi za vinu rodičům. I kdyby bylo selhání rodičů vůči jejich dětem závažné, měla by se 

jim nabídnout pomoc a možnost na sobě pracovat. Sami rodiče můžou pocházet ze sociálně 

slabé nebo patologické rodiny, nebo vyrůstali v ústavní péči a nemají tak dobrý základ pro 

fungování v roli rodiče.  

Přestože ZDVOP je zařízení pro děti, musí spolupracovat s rodiči, případně s jinými 

blízkými rodinnými členy a umožnit tak kontakt a právo na rodinný život, který je ukotven 

i v čl.10 odst.2 v Listině základních práv a svobod.  

 

Stejně tak jako pro děti, je i pro rodiče důležitý pocit přijetí. Pokud k rodičům bude 

sociální pracovník přistupovat otevřeně a přijímat je předsudků a bez hodnocení, otevře 

tím dveře upřímnější a efektivnější spolupráci. Pro pracovníka může být těžké oprostit se 

od skutečnosti, že daný rodič špatně zacházel se svým dítětem a neposkytoval mu řádnou 

péči a výchovu. Dítěti však nejlépe pomůžeme tím, že pomůžeme rodině, rodičům, kteří 

pro dítě vždy budou důležití. Zároveň platí, že pokud je člověk vyslechnut, je 

pravděpodobnější, že nás vyslechne také. 

Rodiče jsou často přesvědčeni o své rodičovské autoritě a nutnosti ji v komunikaci 

s dítětem používat. Přitom rodiče mají u svých dětí v mladším věku přirozenou autoritu, je 

to dáno tím, že oproti nim hodně věcí umí, znají, jsou silnější a zároveň jim uspokojují 

mnoho základních potřeb. To vede u používání techniky odměny a trestu ve výchově, kdy 

je dítě za dobré a žádoucí věci oceňováno, což má motivační efekt, za ty nežádoucí projevy 



43 

 

je naopak trestáno. Přílišné tresty a zákazy vedou u dítěte ale negativním projevům chování 

– ke lhaní, agresi, podlézání, strach z nových věcí, útěk do fantazie, a jiné. (Thomas, 2012) 

 

Sociální pracovník rodičům vysvětluje a překládá chování dítěte a učí ho, jak se k němu 

chovat, aby u dítěte došlo k duševní stabilizaci a uzdravení. Může se stát, že je dítě 

utlumené v projevech svých emocí, rodič k uzdravení může pomoci tím, že vyjadřuje své 

pocity a emoce, mluví o nich a dítěti k nim dává také prostor. (Cairns, 2013) 

 

3.4.1 Komunikace s rodiči 

Práce s rodiči může být obtížná, rodiče nebývají dochvilný, nedodržují pravidla  a bývají 

ovládaní silnými emocemi. Pokud je rodič plný zlosti a frustrace, pracovník by ho měl 

chvilku nechat, aby se ventiloval a dal mu najevo, že hněvu rozumí.  

Pracovník by měl být otevřen příběhu, který rodič chce sdělit. Nedirektivně s ním o jeho 

situaci mluvit a vybízet ho k diskuzi nad dosaženými úspěchy a pozitivními změnami, 

které v životě nebo rodině udělal. Pro klienta to může být povzbuzující a podpoří to 

komunikaci i vztah s pracovníkem. Pokud se jedná například o opakovaný pobyt dítěte 

v zařízení, náš dotaz může směřovat na to, co rodič ve své situaci zlepšil, že mu bylo dítě 

svěřeno zpět do péče nebo jak se rodičovi podařilo jeho situaci zlepšit.  

Sociální práce vychází ze zplnomocnění klienta. Tedy že je klient zodpovědný za svůj 

život a svá rozhodnutí a tak k němu i pracovník přistupuje. Jak jsme zmiňovala výše, 

prvořadně je klientem ZDVOP dítě ale i jeho rodič, se kterým je potřeba intenzivně 

spolupracovat. (Berg, 2013) 

 

Při práci s klientem jsou vždy stanovené cíle, které musí být co nejkonkrétnější, stejně 

tomu tak je i při spolupráci s rodiči. Rodič si může uvědomovat své nevhodné chování, 

může sám sobě slibovat, že už dítěti neublíží a přísahat to pracovníkovi i dítěti, ale pokud 

nebude mít své chování plně pod kontrolou, nebude mít za dané jednání kompenzaci, bude 

se to pravděpodobně opakovat. Je tedy na pracovníkovi, aby s rodičem našel konkrétnější 

náhradu. Pokud se v rodině objevuje agrese vůči dítěti, rodič je vybídnut k vymyšlení 

alternativ.  

Techniku měřících otázek můžeme použít jak při komunikaci s dětmi, tak i s dospělými. 

Slouží k měření klientových pocitů, názorů nebo postojů. Jsou zacílené na klientovo 

hodnocení ale i na hodnocení ostatních tak, jak to vidí klient. Například při dotazu: ,,Jak 
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byste hodnotila své chování jako matky?“, 1 je nejnižší stupeň a 10 jako nejvyšší, nejlepší. 

Pokud matka své chování označí na stupnici 4, může následovat dotazování, co by se mělo 

změnit, aby byla na 5, jak si myslí, že ji hodnotí okolí, nebo dítě. (Berg, 2013) 

 

Pokud dítě bylo na propustce v rodině, mělo by proběhnout hodnocení průběhu jak 

rozhovorem s dítětem tak i s rodičem. U rodiče zjišťujeme, co se doma zlepšilo, jaký byl 

průběh, zda došlo ke konfliktu nebo k náročnější situaci, jaké bylo loučení, zda rodič 

zkoušel některou z doporučovaných technik, co s dítětem dělaly a další.  

Ani při jednání s rodičem by pracovník neměl zapomínat na oceňování, může to být i 

maličkost, která by klientovi dala najevo, že si pracovník všiml změny nebo něčeho 

pozitivního. Například že se rodiče před setkáním upravili, dodržel termín setkání nebo že 

se evidoval na úřadu práce.  

 

Po ukončení pobytu a při návratu dítěte zpět k rodině je žádoucí společná konzultace za 

přítomnosti dítěte, rodiče, sociálního pracovníka ZDVOP a případně i terapeuta nebo 

psychologa, který s dítětem během pobytu pracoval. Rodině by se měla shrnout 

doporučení, předat kontakty na navazující podpůrnou službu, případně předat individuální 

plán, který i nadále musí plnit. Předává se výstupní zpráva příslušnému OSPOD.  
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4 Výzkumná část 

V empirickém výzkumu jsem se zaměřila na práci s dítětem v ZDVOP s ohledem na jeho 

psychické potřeby a na vývoj této služby, která je ohroženým dětem v České republice 

poskytována. Byly stanoveny dva hlavní cíle, které se sebou souvisí a byly zjišťovány 

pomocí dílčích cílů. Dále se v této části budu věnovat výzkumné strategii a výběru 

respondentů. Obsáhlejší část bude věnována rozboru a vyhodnocení získaných odpovědí. 

4.1 Cíl práce 

Diplomová práce se zaměřuje na sociální práci v ZDVOP, ve které si kladu dva cíle. 

Prvním cílem je zmapovat poskytovanou péči v těchto zařízení a druhým cílem je zjistit, 

zda  v zařízení probíhá inovace v péči o děti. Hlavní cíle budou naplňovány prostřednictví 

dílčích cílů, které jsou stanovené níže. 

Hlavní cíl č. 1: Zmapovat poskytovanou péči v zařízení pro děti vyţadující okamţitou 

pomoc 

Dílčí cíl (DC1.1): Jaká je dítěti poskytovaná péče?  

Dílčí cíl (DC1.2): Jací pracovníci s dítětem během pobytu pracují?  

Dílčí cíl (DC1.3): Jaká je náplň sociálního pracovníka v ZDVOP? 

Dílčí cíl (DC1.4): Je v ZDVOP pracováno s rodinou umístěného dítěte? 

 

Hlavní cíl č. 2: Zjistit, zda dochází k inovaci v péči o děti v zařízení pro děti vyţadující 

okamţitou pomoc 

Dílčí cíl (DC2.1): Zavádí zařízení do péče o děti nové techniky práce? 

Dílčí cíl (DC2.2): Kde vidí pracovníci prostor pro zlepšení? 

4.2 Metoda sběru dat 

Pro výzkumné šetření jsem zvolila kvalitativní metodu sběru dat prostřednictvím 

polostrukturovaného rozhovoru se sociálními pracovníky ze zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Všech respondentů jsem se dotazovala na 8 předem stanovených otázek 

a následně jsem kladla doplňující otázky. Pořadí otázek nebylo předem stanovené a měnilo 

se dle plynulosti rozhovoru. Rozhovory byly nahrávány a jsou v podobě audionahrávek, 

odpovědi respondentů byly anonymizovány a některé části z nich citovány ve 

vyhodnocovací části níže.  
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V České republice je celkem 16 Dětských center a 29 ZDVOP (včetně16 FOD Klokánek). 

Bylo osloveno celkem 15 pracovišť napříč republikou a bylo uskutečněno 9 rozhovorů 

(ZDVOP Dům Přemysla Pittra s věkovou hranicí 3-18let, ZDVOP Sluníčko s věkovou 

hranicí 0-18let, ZDVOP Charlotty Masarykové s věkovou hranicí 1-6let v případě 

sourozeneckých skupin děti mladší i starší,  ZDVOP Vesna s věkovou hranicí 0-18let, 

FOD Klokánek 0-18let, DC Plzeň s věkovou hranicí 0-6let nebo do nástupu do základní 

školy, ZDVOP Kolín s věkovou hranicí 0-18let, ZDVOP Ostrůvek s věkovou hranicí 0-

18let a ZDVOP Delfínek s věkovou hranicí 0-6let).  

 

Dětská centra, dříve kojenecká zařízení, vznikla na námět německých dětských zařízení, 

která poskytují komplexní péči ohroženým dětem. Mezi zaměstnanci jsou i zdravotníci a 

péče je poskytována dětem do věku tří let. Dětská centra a ZDVOP se v principu neliší, 

uvedená  Dětská centra jsou zároveň zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

s pověřením sociálně právní ochranou dětí. Kojenecké ústavy byly původně zdravotnická 

zařízení, ale se vznikem dětských center přibyla i sociálně právní činnost. Dle zprávy ze 

systematické návštěvy veřejného ochránce práv z roku 2013 (dostupná 

z www.ochrance.cz) se do kojeneckých/dětských center umisťují děti převážně ze 

sociálních důvodů (dysfunkční rodiny s výskytem návykových látek, rodiče 

s patologickým chováním, finanční důvody, a jiné). 

 

Respondenti byli poptáni emailem a vzhledem k epidemiologické situaci jim byla 

nabídnuta možnost uskutečnit rozhovor online.  Čtyři rozhovory byly uskutečněné online 

formou a zbylých pět bylo uskutečněno osobně. Účast na výzkumu byla dobrovolná, 

respondenti byli seznámení s tématem diplomové práce a účelem sběru dat. Odpovědi 

respondentů byly anonymizovány. Rozhovory trvaly v rozmezí 30-45minut. 

 

4.3 Výzkumné šetření 

Níže jsou uvedeny odpovědi respondentů výzkumu, které jsou členěné podle stanovených 

dílčích cílů. Jsou odcitované pouze některé části rozhovoru, v případě, že se odpovědi 

respondentů shodovaly, byly vybrány jen některé odpovědi.   
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,,…dlouhodobě u nás probíhá hippoterapie, muzikoterapie a dlouhou dobu i canisterapie, 

bohuţel nám ale pejsek onemocněl. Jsme ale nakloněni i tomu, kdyţ tety přinesou svá 

zvířátka sem.“ (R4) 

 

Dále jsem se zajímala, jak mají zařízení nastavené konzultace s dítětem. Zajímavé je, že 

pouze 5 zařízení mají pevně stanovené konzultace, aby dítě vědělo, že se mu dostane čas a 

prostor, po který se mu bude sociální pracovnice plně věnovat. Zároveň ale uvádí, že je zde 

samozřejmě prostor i pro akutní nebo spontánní rozhovor během běžného dne. Další 4 

zařízení mají konzultace vedené neformálně a neplánovaně. Všichni pracovníci se shodují 

na tom, že většina děti je sdílná a má potřebu se vypovídat, pouze jedno zařízení podporuje 

a odborně vede i své vychovatelky k tomu, aby byly schopné o těžkostech s dítětem 

mluvit. 

 

,,…konzultace nejsou pevně dané, pokud dítě chce, má moţnost s námi mluvit ale dáváme 

mu prostor. I na vychovatelky apelujeme, aby z dítěte netahaly informace, ale nechali na 

něm, zda o tom chce mluvit a naopak. Pokud o tom dítě začne mluvit, tak aby se teta 

nezalekla a byla připravena tam pro dítě být. Tety vzděláváme v oblasti attachmentu a pak 

je školí i naše terapeutka, která propojuje teorii s praxí.“ (R2) 

 

,,Nemáme tady povinné a pravidelné konzultace. Ţijeme tu pohromadě a snaţíme se ţít 

jako v rodinném prostředí, kdyţ se s dětmi vidím na zahradě nebo někde, tak si povídáme. 

Někdy se týden nevidíme, někdy se vidíme kaţdý den. Ale děti jsou velmi sdílný, chyběl jim 

ten zájem o ně.“ (R3) 

 

,,Konzultace s dětmi nejsou pevně dané. U dítěte nejde nic paušalizovat. Kdyţ je zde dítě 

krátce, tak ho musíme nechat aklimatizovat se, ale povídáme si. Jak s nimi ale chodím ven, 

na zahradu, tak tam si spolu povídáme a něco vytváříme.“ (R4)  

 

,,…no já jednou za měsíc slouţím u dětí, takţe jsem s dětmi v pravidelném kontaktu i takto, 

vozíme děti k lékaři, do školy. Povídáme si s dětmi ale v domácnosti, na bytě, aby to bylo 

co nejpřirozenější. Kdyţ jdou děti do kanceláře, tak jen kdyţ je chci  za něco pokárat, je to 

tady takové formální“ (R8) 
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,,Zajišťujeme dítěti komplexní péči, jak sociální, tak tu máme paní logopedku, psycholoţku, 

rehabilitační sestru i zdravotní péči. Máme tu tety a výchovnou sestru. Pakliţe s tím rodič 

souhlasí, máme moţnost dítěti zajistit našeho dětského lékaře.“ (R4)  

 

,,O děti se starají tety, samozřejmě v případě potřeby máme domluvené lékaře, školy, paní 

psycholoţku.“(R8) 

4.3.3 Jaká je náplň sociálního pracovníka v ZDVOP? 

V této otázce jsme s respondenty upustila od administrativní části a soustředila se na 

přímou práci s dítětem nebo s celou rodinou. Při zjišťování náplně sociálního pracovníka 

jsem kladla doplňující otázky, jakým způsobem pracovník vede rozhovor s dítětem. 

Respondenti se shodovali, že sociální pracovník komunikuje s dětmi, rodiči a institucemi, 

propojuje informace a je pro dítěte jistým prostředníkem. Z odpovědí respondentů by se 

dala role sociálního pracovníka rozdělit na pracovníka, který je součástí běžného života 

v zařízení, který se s dětmi podílí na činnostech během dne, vídá se s nimi neplánovaně a 

nepravidelně. A na pracovníka, který si udržuje profesionalitu, dítě ví, kdy se má 

s pracovníkem vidět a ví, s čím se na něho může obrátit.  

 

,,…kdyţ dítě přijede vytěţit policie, tak na to dítě psychicky připravujeme a jsme tam s ním 

jako podpora. Jednáme s rodiči i dítětem o praktických věcech a současné situaci. 

Vyuţíváme socio-terapeutické techniky, vyuţíváme prvky nebo techniky terapie, 

snaţíme  hovořit s dítětem trochu kreativněji, uvolněně. Chodíme na procházky, nebo u 

toho tvoříme, hrajeme hru. Zároveň předáváme rodiči informace, které se nám třeba na 

pobytu osvědčili a mohly by fungovat i doma.“ (R1) 

 

,,…je to hodně o komunikaci s rodiči, spolupracujícími institucemi jako je OSPOD, soud, 

policie, nebo třeba školou. Propojujeme informace, orientujeme se, jaké jsou důvody pro 

pobyt, co má kdo za úkol aby mohl být pobyt co nejkratší…s dětmi pracujeme na kotvení 

v aktuální situaci, průběţně s ním mluvíme na čem se pracuje, co uţ se odpracovalo a co 

nás naopak čeká.“ (R2) 

 

,,…za dětmi chodím a ptám se jich, jak se mají, poučuji je o jejich právech a povinnostech. 

Bavím se s nimi, zjišťuji jejich spokojenost, zařizuji kontakt s jejich rodiči. Například jim 

umoţním rozhovor přes skype. Zjišťuji názor dítěte…. Kdyţ dítě přijímáme do zařízení, tak 
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s rodiči řeším sociální věci a zařazuji si dítě jako na SPOD. Zda je to dítě ohroţené, 

z vícečetné rodiny, zda se v rodině vyskytují drogy, alkohol a tak dále…“ (R4) 

 

,,…zajišťuji maximum dostupných inforamcí, pak zajišťuji ostatní odborníky pro dítě, 

zároveň pracujeme s jeho doporučením. Sociální práce je však převáţně o práci s rodiči 

dětí, s příbuznými, s náhradními rodiči, o spolupráci s dalšími odborníky. Na přímou práci 

jsou tady jiní pracovníci“ (R5) 

 

,,...ze začátku samozřejmě situaci hodně mapujeme a kontakt s dítětem a rodiči je 

intenzivnější. Ale při vstupu se doptáváme třeba na návyky dítěte. Často se stává, ţe dítě 

nemá ţádné. Nemá reţim, neví kdy má jít spát, nezná kloudné jídlo. K snídaní, obědu i 

večeři by si dalo rohlík s párkem. Vulgární slova jsou pro ně běţné, i agrese. Já s dítětem o 

těch situacích a normě hodně mluvím, tety s ním jsou pak během běţného dne a učí ho to 

prakticky. Zjišťujeme ale i to, jak je doma dítě třeba oslovováno a jakou pohádku na 

dobrou noc má rádo.…“(R9) 

 

Doplňující otázkou bylo, jak dítě sociální pracovníky přijímá a jak s jeho traumatizující 

zkušeností pracují. 

 

,,…většinou nás přijmou rychle, hned na začátku jim vysvětlíme, proč tu jsou a kdo jsme 

my, jak mu můţeme pomoci. O všem ho informujeme a mluvíme s ním. Pokud má dítě 

nějaké trauma, díky kterému je limitováno tak s tím pracujeme všichni. Například dítě, 

které se bojí vody a koupelny, tak se snaţíme najít cestu, aby měl i pozitivní zkušenost. 

Takţe třeba začínám tím, ţe pracovník i dítě otírá ţínkou panenku, u toho s dítětem 

mluvíme. Pak ho necháme, aby si třeba samo umylo obličej nebo ruce. Pracujeme pomalu 

a tak aby to dítěti nijak neublíţilo.“ (R1)  

 

,,Samozřejmě záleţí, z jakého důvodu se u nás dítě ocitne. Jinak reaguje dítě, které se pro 

pobyt rozhodlo samo, jinak dítě, které si uvědomuje, ţe je v nevyhovující situaci a 

potřebuje pomoc a jinak se k nám vztahuje dítě, které si tíţivost situace neuvědomuje a 

ještě jinak dítě, které je tu vyloţeně umístěné proti své vůl, to je třeba teenager na útěku, 

kterého doveze policie. Obecně lze ale říct, ţe dítě nás přijímá adekvátně tomu, s jakým 

porozuměním k němu přistupujeme. Kdyţ dítěti co nejdříve vysvětlíme situaci, zjistíme, co 
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ví, co si myslí, co neví, čím transparentnější a přijímající vůči němu jsme, tím lépe nás to 

dítě přijímá…“ (R2) 

 

,,Všechny děti, které k nám přicházejí, mají za sebou nějaké psychické nebo fyzické 

zranění, trpí nedostatkem základních potřeb jako je hlad, špína nebo nedostatkem spánku 

ale i nedostatkem vyšších potřeb jako lásky, jistoty a bezpečí. Tyto potřeby se snaţíme 

saturovat, ale bohuţel u všech to samozřejmě není moţné…Většinou se děti, které 

přijmeme do zařízení, brzy zvyknou. Většinou se jim uleví a začnou rychle prospívat, 

rozkvetou jak fyzicky tak i mentálně. To, jak přijímá pracovníky je hodně individuální. 

Záleţí to na jejich temperamentu a charakteru dítěte i o jaké trauma se jednalo.“ (R5) 

 

,,…nikdy se zde nevyskytl ţádná problém se vzájemném sţíváním. První chvíle jsou 

rozpačité, ale do dvou dnů je dítě v klidu a plně zapojeno do kolektivu ostatních dětí. „(R6) 

 

4.3.4 Je v ZDVOP pracováno s rodinou umístěného dítěte? 

Všichni respondenti odpověděli, že s rodinou spolupracují, ale výrazně se lišila míra 

zapojení a intenzity dané spolupráce. Některá zařízení poskytují pouze sociálně-právní 

poradenství, kdy jim pomůžou napsat například návrh k soudu, nabídnou jim propojení na 

neziskovou organizaci, jiná zařízení se snaží být více edukativní směrem k rodičům. 

 

2 zařízení poskytují terénní službu a podporu rodině i po ukončení pobytu, 1 zařízení 

v minulosti poskytovalo terénní službu, ale pro malý zájem již službu neposkytuje, ostatní 

zařízení se věnují rodině spíše v oblasti sociálně-právního poradenství. Všech 9 zařízení 

poskytují sociálně právní poradenství, které jim ukládá zákon.  
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4.3.5 Zavádí zařízení do péče o děti nové techniky práce? 

Z rozhovorů se potvrdila obecná teorie, že sociální pracovník je hybatel změny. Právě on, 

je ten, kdo umožňuje inovaci a vnáší do zařízení změny. Tato část výzkumu může být pro 

ostatní zařízení inspirující. Z dotazovaných respondentů jsou téměř všichni otevřeni novým 

přístupům a dalšímu vzdělávání. Pouze jedno zařízení uvedlo, že u nich inovace probíhá 

pouze v míře uvedené zákonem.  

Níže uvádím pouze některé inovace, které se v odpovědích ostatních respondentů 

neopakovaly.  

 

,,nejnovějším posunem je naše krizové centrum, které vzniklo jako přidruţená sluţba. Tu 

poskytujeme jak dětem umístěné ve ZDVOPu tak i veřejnosti. U nás se dost často něco 

plánuje, ale někdy na to nejsou peníze nebo se to nesetká s přijetím ostatních kolegů. 

V minulosti jsme jezdili na stáţe do zahraničí, teď jsme měli jet do Norska nebo Švédska, 

ale to se teda přesunulo…“ (R1) 

 

,,my jsme celkově otevřeni novým věcem a myšlenkám. My s kolegyní se věnujeme převáţně 

tématu attachmentu a v tom vzděláváme i naše tety. I při výběrovém řízení dbáme na to, 

aby to byl člověk, který je otevřen novým věcem a měl chuť se dál vzdělávat. Některé plány 

se úplně nerealizovaly, ale snaţíme se na sobě stále pracovat a vzdělávat se. Vím, ţe je teď 

v plánu realizace malé mini zoo. Je to inspirované od našich kolegů z Lucemburska, kde se 

děti starají o zvířata, která měla taky těţký osudem. Můţe to být i taková forma 

terapie…“(R2) 

 

,,..nevím o ničem, ţe by u nás něco nového vznikalo. My jsme tady spoustu let, jedeme 

v naší metodice, která je námi osvědčená.“ (R3)“ 

 

,,…na ZDVOPu jsme nedávno zavedly kapesné pro děti. Kdyţ dítě nastoupí do první třídy, 

tak mu nastavíme kapesné a učíme ho finanční gramotnosti. Na to jsem udělala i směrnici. 

Děti si s nimi hospodaří. Také jsme pro děti zavedli systém, kam se zapisují významné 

pozitivní i negativní projevy dítěte…Snaţíme se stále vzdělávat, kaţdý měsíc máme poradu, 

po které následuje odborné školení na předem zvolené téma. Někdy to je na odměny a 

tresty, někdy na GDPR. Zároveň pilotujeme nový projekt, jak uţ jsem zmiňovala před 
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chvilkou, ţe budeme poskytovat podporu a péči po ukončení pobytu. Teď to je zatím 

psychologická pomoc, ale budeme mít i klasickou SASku, plus teda v rámci transformace 

vzniknou byty pro děti a tady, kde jsme teď, vzniknou byty pro edukativní pobyt matky 

s dětma a byty pro zdravotně postiţené děti, jako taková odlehčovací sluţba pro pečující 

rodiny“. (R4) 

 

,,nedávno jsme prošli procesem transformace, takţe celé naše zařízení prošlo velkou 

změnou. At uţ co se týká práce jako takové tak i prostorem. Zároveň jsme byli na 

zahraniční stáţi v několika partnerských státech. Od kaţdého čerpáme.“ (R8) 

4.3.6 Kde vidí pracovníci prostor pro zlepšení? 

V odpovědích, které uvádí respondenti je prostor pro změnu  v mnoha ohledech. Nejvíce je 

mířeno směrem k legislativnímu, nebo systémovému řešení.  

Pracovníci ZDVOP a dětských center se shodovali na finančně podhodnocení služby. Dále 

4 respondenti shodně uvedli, že se nadmíru prosazuje návrat do biologické rodiny a poté se 

jim děti vrací na opakovaný pobyt.  

Od jednoho respondenta zazněla myšlenka, že pokud je dítě v zařízení déle a už si na 

zařízení a pracovníky zvyklo, mělo by mu být umožněno v zařízení zůstat, aby se 

nemuselo odstěhovat do dětského domova.  

 

,,Já bych si přála, aby bylo víc tak dobrých ZDVOPů jako jsme my. Hodně si tady 

zakládáme na profesionálním přístupu, Nemyslím si, ţe by to mělo být rodinného typu, ty 

děti si nemají uměle vytvářet jakoby příbuzenské vztahy na tak krátkou dobu…Pak 

přemýšlím, ţe určitě jsou ZDVOPy celkově finančně podhodnocené. Naráţíme i na soudní 

průtahy, kdy jsou tady děti mnohem déle, neţ by měly. Kdy prostě my i OSPOD 

vyhodnotíme, ţe dítě můţe jít uţ zpět domů, ale soud nejedná. To pak řešíme dlouhodobou 

propustkou, ale stejně tady jsou evidované a musíme čekat na soudní rozhodnutí“(R1) 

 

,,Co se týká externích věcí, tak jsme při novele 359 dávaly připomínky, ale přišlo my, ţe se 

na ně nebralo ţádné zřetel. Myslím, si, ţe instituce, které přijdou do kontaktu 

s traumatizovaným dítětem by měly mít v podvědomí téma attachment a traumatu. Aby 

pohlíţely na dítě takovou optikou, ţe jeho chování je jen projevem toho, co špatného 

proţilo.“ (R2) 
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,,…v systému celkově, aby děti nekončily v ústavní výchově v dětských domovech, které 

jsou velkokapacitní, děti mají špatné oblečení, jsou daleko od rodičů, na špatně dostupném 

místě. Pak určitě systém, který je teď nastaven. Soudní proces trvá dlouho, děti jsou tady 

zbytečně dlouho. Pokud jsou tady děti spokojené a jsou tady zvyklé, tak by tady měly zůstat 

dokud se jim nenajde náhradní pěstounská rodina. Pokud jsou tady opravdu jen těch 3-6 

měsíců, tak jo. Ještě tady nemají tu vazbu a nezvykly si…“(R3) 

 

,,Já bych si přála, aby práce s dítětem nekončila tím, ţe ho propustíme, ale aby práce 

pokračovala. Zároveň aby práce o děti nebyla roztříštěná mezi rezorty. Teď to je vlastně 

pod MPSV, MŠMT, MV a MS, tak aby byl jeden odbor, který tu péči o děti obecně 

zaštiťuje. No, a pak ještě aby se děti nerozdělovaly mezi zdravé a hendikepované, protoţe 

můţou ţít i ve ZDVOP pohromadě.“ (R4) 

 

,,..co se týče ZDVOPů, tam je to podle mě stejný problém jako všude jinde a to nedostatek 

financí. Ze státního příspěvku a z dotací se dá provoz jen těţko zaplatit….“ (R5) 

 

,,Uvítala bych, kdyby přestal být kladen neadekvátní důraz na biologickou rodinu. Děti 

přijímáme do ZDVOP opakovaně z důvodu selhávání biologické rodiny. Vhodnějším 

řešením by bylo vyhledání náhradní rodinné péče“ (R7) 

 

4.4 Závěry výzkumného šetření 

V předchozí kapitole jsem se zaměřila na jednotlivé dotazované oblasti, které směřovaly 

k zodpovězení mých stanovených cílů a to zmapovat poskytovanou péči v zařízení pro děti 

vyţadující okamţitou pomoc a zjistit, zda dochází k inovaci v péči o děti v zařízení pro děti 

vyţadující okamţitou pomoc.  

 

Všechna zařízení poskytují dítěti maximální možnou péči, kterou jim jejich finanční, 

prostorové tak i personální možnosti dovolí. Některá zařízení se snaží činnost inovovat 

v rámci projektu, zřízením nové přidružené služby nebo interně v zařízení. Z odpovědí je 

patrné, že většina pracovnic má nebo měly snahu pracovat s rodinou přesahující činnost 

ZDVOP. Pro zjištění, zda intenzivní práce s rodinou má vliv na motivaci rodičů, stabilizaci 

rodiny nebo do jaké míry slouží jako prevence před opakovaným umístěním, je daný 

vzorek respondentů malý. Přesto se domnívám, že podpůrná práce s rodinnou by měla být 
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součástí zařízení. To, že je rodinám prostřednictvím OSPOD nebo pracovníků ZDVOP 

většinou doporučována organizace nabízející terénní sociálně aktivizační služby nebo 

edukativní pobyt pro matky s dětma je důkazem, že rodina podporu a pomoc potřebuje. 

 

Pracovníci, kteří byli s rodinou v kontaktu, znají dítě i rodiče, mají možnost přeskočit 

mapující a seznamovací část a rovnou svou pomoc mířeně cílit. Některá zařízení již danou 

službu nabízejí, respondent označen R4 nabízí terénní psychologickou pomoc, kdy paní 

psycholožka dochází během pobytu a po ukončení pobytu k rodině domů, práce je 

zaměřená na zvyšování rodičovských kompetencích, na pochopení dítěte a jeho chování. 

Tato služba je mezistupeň sociálně aktivizační služby, kterou zařízení R4 bude v blízké 

době poskytovat. Jiný respondent, který rodinám poskytoval sociálně aktivizační službu 

uvedl, že o tyto služby nebyl zájem a službu ukončili. Věnují se rodině pouze během 

pobytu dítěte v zařízení. Nutno podotknout, že jejich nabízená pomoc se týkala široké 

oblasti, od hledání bydlení, zaměstnání, tak po nácvik komunikace, kotvení rodičovských 

kompetencí a další.  

Jiní respondenti nabízejí rodině pomoc po skončení pobytu prostřednictvím svých 

partnerských center, kde je služba poskytována v jiném prostoru a jinými pracovníky.  

Nebo následnou péči nechávají v kompetenci OSPOD. 

  

Poskytovaná péče je ovlivněna typem a finančními možnosti, péče je jiná, pokud se jedná o 

samostatný ZDVOP, Dětské centrum nebo ZDVOP při dětském domovu. Pokud tedy 

odhlédnu od četnosti poskytovaných služeb dle typu zařízení. Tak velký rozdíl vidím 

v atmosféře jednotlivých zařízení. Zde mohou vyvstat otázky, zda je správné, aby si dítě 

dočasně odebrané z rodiny tvořilo na tak krátkou dobu příbuzenský vztah, který bude 

muset během pár dní nebo měsíců opět opustit. Pracovnice popisovaly, jak těžké je loučení 

s dítětem, kdy ho jezdí doprovázet do dětského domova a jsou pak v kontaktu další měsíce 

i roky.  

Dle zjištěného bych přístup k dětem rozdělila na tři typy. První je ten, kde si zaměstnanci 

zakládají na svých profesních hranicích a bezpečném vztahu. Dítě jasně ví, jaké role má 

vychovatel a jaký sociální pracovník. Dítě dopředu ví, kdy bude mít setkání se sociálním 

pracovníkem a zároveň má možnost mluvit s ním i mimo stanovené dny. Pro dítě jsou 

vytvořené takové podmínky, aby vědělo, že se může spolehnout na to, že se mu dostane 
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plné pozornosti a prostoru ke sdílení. Zároveň to učí dítě určitému režimu nebo 

povinnostem, na které doma nemuselo být zvyklé.  

Druhý typ je silně rodinného typu, děti žijí s tetami v bytech a se sociální pracovnicí se 

během pobytu vidí nahodile. Děti všechny pracovníky oslovují ,,teto“, nemají konzultace 

se sociálním pracovníkem, psychologem nebo terapeutem, pokud k tomu není důvod. 

Loučení, dle respondenta, bývá velice náročné pro obě strany. Převážně v těch případech, 

kdy je dítě v zařízení delší dobu a dochází do dětského domova.  

Třetím typem je zařízení, které dbá na rodinnou atmosféru, ale dítě je seznámeno s rolí 

sociálního pracovníka a pečovatelů, konzultace bývají pravidelné ale nikoliv pevně dané.  

 

V průběhu výzkumné části jsem zkontaktovala psycholožku a krizovou interventku 

z organizace Modré dveře a sociální pracovnici vykonávající krizovou intervenci v 

organizaci Krizová pomoc dětem Šestka. Obě pracovnice se shodly, že pro traumatizované 

dítě je vhodné, aby měly něco stabilního a jistého. Tedy pokud jsou na určitý režim zvyklé 

z domova, měl by se pokud možno dodržet i v zařízení (například, když jsou děti zvyklé, 

že se před spaním čtou pohádky nebo se hrají karty). Pokud se zavede něco během pobytu 

a zjistí se, že se to u dítěte osvědčilo, měl by pracovník předat informace rodiči a naučit 

daný režim stanovit i doma. Režim by měl být zaveden nenásilnou formou tak, aby to pro 

všechny bylo přirozené a následné společně žití bylo o to příjemnější. Může se jednat o 

zavedení pravidelných výletů nebo procházek, které společně rodina bude podnikat.  

 

Většina z dotazovaných respondentů má snahu své přístupy inovovat a posouvat svou práci 

dopředu. Ať je to využíváním terapeutických technik, tématu attachmentu, absolvování 

inspirativních zahraničních stáží, vytváření nových projektů nebo přidružených služeb.  

Respondentů jsem se dotazovala i na prostor pro zlepšení, ať už by se jednalo o interní 

nebo externí záležitosti. Nejčastěji zaznělo, aby se neprosazovala biologická rodina i na 

úkor zdravého vývoje dítěte. V mnoha případech se jedná o pozdní umístění dítěte do 

zařízení anebo o opakovaná umístění. Dále to je zdlouhavý soudní proces, který zapříčiní 

delší pobyt v zařízení a dítě si pak vytváří vztah k prostředí i k pracovníkům. Některá 

zařízení to řeší dlouhodobou propustkou ze zařízení, ale v takových případech je dítě stále 

evidované na pobytu a zařízení, které je pro děti vyžadující okamžitou pomoc, by v tomto 

pohledu neplnilo svůj cíl, protože poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které je již u své 

rodiny.  
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Oslovila jsem paní právničku z oblasti práva ochrany dítěte (bývalá členka Výboru pro 

práva dítěte a právník sociálně právní ochrany dětí pro MPSV) a současnou členkou Ligy 

lidských práv, zda by se ke zmíněnému, týkající se systémové oblasti, mohla vyjádřit. 

Rozhovor se uskutečnil prostřednictvím emailu a skypu, pro lepší porozumění její 

komentáře sjednotila a uvádím níže. Právnička byla dotazována, zda při dlouhodobých a 

četných propustkách neztrácí ZDVOP smysl, pokud může být dítě u své biologické rodiny. 

,,…Jiţ I.Kant hlásal, ţe právo je idea, kterou nemůţeme brát z empirické oblasti a je tedy 

potřeba od té legislativy poodstoupit. Míra sociální kontroly v naší zemi byla po 2.světové 

válce velmi vysoká a i v současnosti je do značné míry, i kdyţ v dobé víře, vysoká. Spíše by 

se měla klást otázka, proč to dané dítě nemůţe být u rodiny a místo toho je v zařízení.“ 

Navázala jsem na otázky, do jaké míry má být pracováno s rodiči během umístění a po 

ukončení pobytu. Zmínila jsem, že některá zařízení rodiči poskytují pouze odborné 

poradenství, nikoliv pomoc jako je zmíněná v zákoně SPOD. ,,To je typické hlavně u 

zdravotního nebo školského typu zařízení, kde je vidět i podle smluv, které jsou dávány 

rodičům k podpisu, kde je snahou zařízení na sebe přenést většinu kompetencí, které má 

zajišťovat rodič. Nesnaţí se tak o zplnomocnění rodiče, aby třeba něco zařídil on sám, 

třeba aby zajistil dítěti lékaře. Spolupráce s rodičem můţe být o to náročnější, kdyţ je to 

pobyt ze soudního rozhodnutí a rodič je tak v opozici. I naší dlouholetou snahou je, aby se 

sjednotila tato zařízení pod jeden resort a to pod MPSV, do té doby je potřeba aby 

pracovníci chápali své profesní role a měli profesně správný postoj. To je stejné jako 

s individuálním plánem dítěte, který měl slouţit jako nástroj pomoci, nikoliv jako takový 

bič na rodiče nebo dítě…co se týká podpory po skončení pobytu, tak to by měla zajišťovat 

jiná organizace. Já s tím trochu bojuji, protoţe takhle klientovi hlavně teda dítěti bereme 

prostor důvěrně se svěřit a ţít, protoţe furt tam je ta sluţba. Ta kontrola ze zařízení by se 

přenesla i do rodiny. Je potřeba dát té rodině důvěru, to ţe by to vykonávali stejní 

pracovníci, na které je dítě zvyklé, můţe a nemusí být dobře. Člověk v ţivotě neustále 

naráţí na změny, tak si i rodina zvykne na novou sluţbu a pracovníky. Ono to někdy můţe 

být na škodu té rodině, něco řeknou v zařízení a potom se to s nimi můţe táhnout po celou 

dobu. Ono mnoho potíţí by se mohlo vyřešit, pokud bychom to řešili strukturálně a né 

individuální intervencí, například sociálním bydlení, které chybí, rodina ztrácí bydlení a na 

to se hrnou další problémy.“ Náš rozhovor, jsem ukončila dotazem, proč je apelováno na 

biologickou rodinu dítěte i na úkor zdraví dítěte? ,,No to je o konkrétních případech. 

Obecně lze říci, ţe v základech lidskoprávní doktríny stojí vzdání se představy, ţe právo je 
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nástrojem řízení společnosti, tj. ţe je sluţebníkem veřejné moci. Je tomu totiţ právě naopak 

- lidská práva a svobody mají slouţit člověku na ochranu před veřejnou mocí, před její 

přílišnou aktivitou i pasivitou, a veřejná moc má tak být sluţebníkem práva. Toto se Vám 

ale nikdy nepodaří naplnit, kdyţ budete obsah lidských práv a svobod definovat právě 

nějakou pozitivně ucelenou představou o ţivotě člověka. Jako např. představou, co 

znamená být zdravý (nebo co je psychické zdraví). Právo na zdraví není "právem být 

zdravý". Je to jednak svoboda od zásahu do integrity člověka bez jeho svobodného a 

informovaného souhlasu, a jednak právo na sluţby, produkty a zařízení, které člověk můţe 

vyuţívat při péči o své zdraví. Dobrovolně. V obou těchto svých dimenzích tedy odkazuje ke 

svobodě - formální svobodě od zásahu a materiální svobodě - vytvoření podmínek pro 

svobodné rozhodnutí v otázkách péče o své zdraví.“ 
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Závěr  

Diplomová práce mapuje poskytovanou péči ZDVOP a její inovaci. V teoretické části jsem 

se věnovala právnímu zakotvení, strategickému plánu a snaze o deinstitucionalizaci. Dále 

jsem se věnovala traumatu u dětí a s tím spojené pouto mezi rodičem a dítětem. Závěrem 

teoretické části jsem se zabývala spoluprací s dítětem a rodinou, která je nedílnou součástí 

náplně práce sociálního pracovníka.  

 

V praktické části jsem pomocí rozhovoru s devíti respondenty zjišťovala jejich 

poskytovanou péči dítěti a podporu rodině. Jednotlivá zařízení se liší převážně v práci 

s rodiči. Povinností, kterou jim ukládá zákon č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně právní 

ochraně dětí, je spolupracovat s rodičem dítěte, zajistit mu terapii, nácvik rodičovských 

dovedností a pomoc při výchově dětí. Tato povinnost byla dána novelou z roku 2013, ale 

některá zařízení stále poskytují jen sociálně právní poradenství a svou péči směřují 

prioritně k dítěti. Naopak některá zařízení přesahují rámec ZDVOP a svými projekty 

navazují terénní službou, která je poskytovaná po skončení pobytu a návratu dítěte zpět 

k rodině. Respondentů jsem se dotazovala na psychologickou intervenci, přestože všechna 

zařízení nabízejí terapeutické metody jako je arteterapie, canisterapie nebo například 

hippoterapie, individuální krizová intervence či psychologická pomoc je poskytovaná všem 

dětem od začátku pobytu pouze ve dvou zařízení.    

 

Byla jsem mile překvapena, že většina zařízení svou práci aktivně posouvá dopředu. 

Účastní se zahraničních stáží, vytváří nové projekty, zkouší nové techniky a vzdělávají se i 

nad rámec povinných 24hodin ročně. Jednotlivým výstupům jsem se podrobně věnovala 

závěrem empirické části, kde jsem v rámci diskuze nad výzkumem oslovila krizové 

interventky a bývalou právničku pro sociálně právní ochranu dětí pro MPSV, současnou 

členkou Ligy práv občanů. 
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Příloha č.1 

Otázky použité v rozhovoru se sociálními pracovníky. 

1. Dokázali byste odhadnout, jaká věková skupina dětí je ve Vašem ZDVOPu 

nejzastoupenější? 

 

2. Jak probíhá první kontakt s dítětem a jak časté následné konzultace s ním jsou?  

- Kdo z externích pracovníků s dítětem pracuje? 

- Kdo s dítětem v zařízení pracuje a jak se oslovujete? 

- Využíváte speciální techniky jako je například canisterapie nebo arteterapie? 

 

3. Pokud k Vám přichází dítě traumatizované, jak k němu přistupujete? 

- Jak přijímá změnu prostředí a Vás jako pracovníky? 

- Jaká psychologická pomoc nebo krizová intervence je mu poskytovaná? 

- Navazujete po ukončení pobytu rodinu na další odborníky? 

 

4. Odkud čerpáte inspiraci při práci s dětmi? 

- Jak byste popsala náplň sociálního pracovníka v zařízení?  

- Je zařízení otevřeno inovaci a novým projektům?  

- Kde vidíte prostor pro zlepšení v systému v dané oblasti nebo přímo u Vás 

v zařízení?  

 

 


