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ÚVOD 

 

   Česká republika má nastavený poměrně široký komplex 

státních i nestátních podpor pro rodiny s dětmi, ať už 

v podobě peněžitých dávek, nepeněžitých podpor, sociálních 

služeb  apod. Jsou však tyto nástroje dostatečně účinné? 

Pokrývají skutečné potřeby rodin s dětmi? Považují je 

všechny rodiny za sociálně spravedlivé? Tyto otázky jsem si 

na začátku vypracování diplomové práce kladla a vedla mě 

k tomu především moje práce v azylovém domě pro matky a 

rodiny s dětmi, ale i racionální uvažování nad tím, co je 

pro určité sociální skupiny výhodné a kam určitá 

sociálněpolitická opatření státu mohou vést.  

   Myslím si, že současná rodinná politika v České 

republice sleduje především krátkodobé kompenzační cíle. 

Rovněž se domnívám, že systém podpory rodin s dětmi je 

vstřícněji nastaven směrem k nízkopříjmovým rodinám, což 

vede k jejich demotivaci shánět si zaměstnání na otevřeném 

trhu práce a na dlouhé roky je připoutává - především matky 

- k dětem a domácnosti. Na straně druhé jsou zde rodiny, 

patřící především ke skupině obyvatel se středním, vyšším 

odborným a vysokoškolským vzděláním, které si zakládání 

rodiny dlouhodobě plánují, neboť jejich rozhodnutí založit 

si rodinu je ovlivněno více faktory, jako je např. získání 

co nejvyššího vzdělání, budování kariéry, prakticky 

neomezená možnost cestování po celém světě, zajištění si 

bydlení, aby bylo vytvořeno zázemí pro budování rodiny. To 

vše předurčuje tyto rodiny k tomu, pořídit si dítě až 

v pozdějším věku. V neposlední řadě nesmíme opomenout ani 

skutečnost, že příchod potomka u výše uvedených rodin, 

kterým plynou příjmy  z výdělečné činnosti, může významně 

snížit jejich životní úroveň, což s přihlédnutím např. ke 

splácení hypotečního úvěru není jednoduchou životní 

situací.   
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   Výsledkem snah o podporu natality (např. zvýšením 

porodného nebo rodičovského příspěvku) je, že si více dětí 

pořizují rodiny, kde jsou oba rodiče nezaměstnaní, nebo 

matka plynule přechází z jedné rodičovské dovolené ke 

druhé. Do jisté míry je toto jednání a chování logickou a 

přirozenou cestou, neboť tak je těmto rodinám na dobu čtyř 

let zaručen alespoň jeden příjem – rodičovský příspěvek, 

který svojí výší mnohdy převyšuje čistou minimální mzdu. 

 

   V následujících kapitolách teoretické části diplomové 

práce se zabývám legislativním vývojem, který vedl 

k cíleným opatřením na podporu rodin s nezaopatřenými 

dětmi. V první kapitole se zmiňuji o nejdůležitějších 

právních normách, které významně upravily nejen pomoc 

státu, ale i nestátních poskytovatelů směřující k podpoře 

rodin s dětmi. Nevyjmenovávám pouze jednotlivé zákony, ale 

podrobněji se zabývám vznikem státní sociální podpory a 

vývojem sociální pomoci.     

   Druhá kapitola nás nejdříve zavede do historie, 

podíváme se na institucionální vývoj se zaměřením na rodinu 

s dětmi. Kapitola je zaměřena nejen na vznik ústavních 

forem pomoci, ale i na vývoj státní správy v oblasti 

sociálního zabezpečení a rodinné politiky. 

   Kapitola třetí nás provede širokým spektrem nástrojů 

sociální politiky, které slouží k podpoře rodin s dětmi. 

Zde se podrobněji zabývám jednotlivými nástroji sociální 

politiky od sociální ochrany k sociálnímu poradenství s 

důrazem na systém státní sociální podpory a sociální pomoci 

včetně zásadních změn, které se tohoto systému od 1. 1. 

2007 dotýkají.  

   Předposlední kapitola diplomové práce je pohledem na 

měnící se potřeby rodin s dětmi v čase. Pomůže nám pochopit 

změny, kterými rodina prošla a kterým se ani do budoucna 

nevyhne, a to v důsledku např. měnícího se postavení žen ve 
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společnosti, trendu pozdějších těhotenství, měnícího se 

generačního soužití apod. 

 

   Ve výzkumné části diplomové práce jsem se zaměřila na 

mapování situace nízkopříjmových rodin žijících v azylovém 

domě (pro matky a rodiny s dětmi). Cílem bylo především 

zmapovat potřeby rodin a zjistit, zda tyto rodiny považují 

současný systém sociálně politických opatření státu za 

dostačující, co jim vyhovuje, v čem by ho naopak změnily 

apod. Ke zjišťování informací jsem zvolila metodu focus 

group, která umožňuje dotazovaným vyjádřit své názory  a 

postoje, zároveň tato forma podněcuje další diskuzi, což 

vede k většímu „odhalení“ respondentů a k získávání 

informací, které by jinou výzkumnou metodou mohly zůstat 

skryty. 

   Výzkumná část obsahuje kasuistiky uživatelů služby 

azylového domu (pro matky a rodiny s dětmi), kde můžeme 

sledovat působení nástrojů sociální politiky pro rodiny 

s dětmi. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. LEGISLATIVNÍ VÝVOJ TÝKAJÍCÍ SE PODPORY A 

     POMOCI RODINÁM S DĚTMI 

 

   Již v prvobytně pospolné společnosti stála na prvním 

místě vzájemná solidarita mezi jednotlivými členy rodu, což 

znamenalo, že pokud se o svého handicapovaného člena 

nepostarali jeho blízcí, nemohl očekávat, že se mu dostane 

pomoci z vyšších míst. Historickým a společenským vývojem 

však došlo k určitým názorovým změnám a postojům. Rodina 

zdaleka nebyla tou nejspolehlivější institucí, a tak se do 

pomoci potřebnému člověku vložila nejprve církev, potom i 

obce, stát a jiné nezávislé instituce.  

   Přestože i nadále platí, že na prvním místě v pomoci 

člověku v nepříznivé sociální situaci stojí jeho rodina, 

existují i jiné mechanismy, jak zabezpečit jeho základní 

potřeby na takové úrovni, aby neskončil pod hranicí 

chudoby. K tomu bylo a je potřeba vytvářet taková opatření, 

která jasně definují, kdo, kdy a za jakých podmínek splňuje 

nárok na některou z forem podpory  či pomoci od státu, obce 

či jiné instituce. 

   Tato kapitola slouží k tomu, abychom získali ucelenější 

přehled o legislativním vývoji, který upravoval a upravuje 

podmínky nároku na sociální pomoc či podporu ve formě 

dávky, služby či jiného sociálně politického opatření. 

Podíváme se zde do doby, kdy se začaly objevovat první 

náznaky právní úpravy pomoci chudým, často vícedětným 

rodinám, či sirotkům a seznámíme se s těmi zákony, které 

jsou pro nás nejpodstatnější. 
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1.1 Pohled do minulosti – od 19. století do roku 

    1918 

   

   19. století, známé jako století průmyslové, je 

charakteristické odchodem obyvatel z vesnic do měst. 

V důsledku industrializace dochází k masovému zbídačování 

obyvatel. Děti jsou nuceny pracovat a protože jim v mnoha 

případech není věnována dostatečná péče, dochází k nárůstu 

kriminality, tuláctví a žebráctví. Ke zlepšení situace 

kolem dětí a mládeže má napomoci občanský zákoník z roku 

1811, který jako první zákonná forma zakotvuje právní 

postavení dítěte v rodině, upravuje jeho nárok na výživu i 

výchovu a v případech hodných zřetele může uložit povinnost 

dozoru.  

 

   Zde nesmíme opomenout tzv. chudinský zákon (1868). Toto 

opatření ukládalo obcím na základě domovského práva 

zabezpečit chudým občanům a jejich rodinným příslušníkům 

nezbytnou výživu, základní ošetření v případě nemoci, ale i 

péči a výchovu jejich dětem. 

   V této právní úpravě můžeme spatřit kroky, které 

přenášely povinnosti na obce, stejně jako je tomu dnes.  

 

   19. století přineslo pod vlajkou Rakouska – Uherska, 

které se inspirovalo sousedním Německem pojištění, u jehož 

zrodu stál předseda vlády Taafe. Jednalo se o tyto druhy 

pojištění: 

 

a) nemocenské (1888), 

b) úrazové (1889), 

c) hornické (1889). 
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1.2 Od éry 1. republiky k socialismu (1918 – 1939) 

 

   Život v nově vzniklé republice byl poznamenán nejen 

poválečným optimismem, ale i množícími se nepříznivými 

sociálními událostmi, které za sebou zanechala první 

světová válka. V prvé řadě to byly rodiny, kterým válka 

vzala živitele nebo vrátila válečného invalidu, významně 

narostl počet sirotků a lidí bez domova.  

 

   Jak zmiňuje Matoušek a kol. (2001), nově vzniklé 

Československo přejalo sociální legislativu Rakouska – 

Uherska. To však pro stávající situaci ve státě nebylo 

dostatečné, stát musel pružně reagovat na domácí situaci a 

potřeby svých obyvatel. Bylo potřeba zavést nová sociální 

opatření.  

 

   Zcela k novému obratu ve vývoji sociálního systému po 

2. světové válce. Poválečná léta vnesla do tehdejší 

Československé republiky závan euforie způsobené ukončením 

krveprolití a svítání na lepší časy. Vidina úspěšné, 

šťastné a produktivní budoucnosti netrvala dlouho. Mnoho 

snah bylo zmařeno hned tři roky po válce. Nicméně i 

v těchto letech docházelo k přijímání legislativních kroků, 

které vedly k podpoře rodin s dětmi. 

 

   Po ukončení války začala tehdejší československá vláda 

vnášet do praxe nové zákony, mj. i zákony upravující pomoc 

rodinám s dětmi. 1. prosince 1945 nabyl účinnosti zákon č. 

154/1945 Sb., o rodinných přídavcích některých osob 

pojištěných pro případ  nemoci. Tento zákon se vztahoval na 

zaměstnance  povinně pojištěné pro případ nemoci (na 

základě pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity 

a stáří, dále na základě vládního nařízení o nemocenském 

pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o 
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pojištění u bratrských pokladen) a upravoval pro výše 

zmíněnou cílovou skupinu poskytování rodinných přídavků, za 

předpokladu, že pečuje o nezaopatřené dítě (děti) na území 

Československé republiky a pokud jsou splněny ostatní 

podmínky tohoto zákona. Mezi nejdůležitější podmínku 

patřilo povinné pojištění zaměstnance pro případ nemoci 

alespoň po dobu 45 dní za kalendářní čtvrtletí, ve kterém 

se příspěvek poskytoval.  

  Návrh na přiznání přídavku se podával u nositele 

nemocenského pojištění a byl splatný čtvrtletně pozadu. 

Zajímavostí je, že náklady spojené s poskytováním rodinných 

přídavků se hradily zvláštním příspěvkem, který hradil 

zaměstnavatel. Pro účely shromažďování těchto zvláštních 

příspěvků byl při ministerstvu sociální péče zřízen Fond 

rodinných přídavků. Pokud prostředky, které fond spravoval, 

nepokryly náklady spojené s poskytováním rodinných 

přídavků, uhradil zbytek stát.  

    

   Pro ilustraci si uveďme výšku jednotlivých přídavků 

podle počtu dětí. 

 

Rodinné přídavky činily: 

 

na 1 dítě ............................ 150 Kčs měsíčně, 

na 2 děti ............................ 350 Kčs měsíčně, 

na 3 děti ............................ 600 Kčs měsíčně, 

na 4 děti ............................ 900 Kčs měsíčně, 

na 5 dětí ............................ 1250 Kčs měsíčně, 

na 6 dětí ............................ 1650 Kčs měsíčně, 

na 7 dětí ............................ 2100 Kčs měsíčně, 

na 8 dětí ............................ 2600 Kčs měsíčně, 

na 9 dětí ............................ 3100 Kčs měsíčně, 

na 10 dětí ........................... 3600 Kčs měsíčně. 

 

   Tato částka se na každé další nezaopatřené dítě zvyšovala o 500 Kčs 

měsíčně. 
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   K rozsáhlým změnám v celém systému sociálního 

zabezpečení dochází již v červnu 1948. Zmiňme zákon č. 

99/1948 Sb., o všeobecném národním pojištění, jenž byl 

vypracován ještě před únorovým převratem podle britského 

modelu. Ten sice zajišťoval sociální zabezpečení 

v minimálně míře všem občanům, ale zároveň na něm byli 

všichni závislí. Neexistovala zde komerční sféra, která by 

umožňovala „nadstandardní“ připojištění. Občané, jejichž 

majetek byl postupně znárodněn, nedisponovali svými 

úsporami (vlivem měnové reformy), nevlastnili majetek, 

který by mohli prodat a jak uvádí Matoušek a spol. (2001), 

jako příslušníci buržoazie mohli ve stáří očekávat od státu 

jen nepatrné zajištění (významně tak narostl počet obyvatel 

na či dokonce pod hranicí chudoby). 

  

   Zákonem č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva, 

bylo zrušeno domovské právo a nahrazeno československým 

státním občanstvím. Tímto krokem přešla na stát (až na 

dočasné výjimky) povinnost sociálního zabezpečení všech 

občanů. 

 

   S nástupem komunistické vlády k moci v únoru 1948 došlo 

k nemalým změnám, které na dobu více jako 40 let negativně 

ovlivnily život v tehdejším Československu. Změny se dotkly 

i výše rodinných přídavků. Zákonem č. 90/1949 Sb., o 

rodinných přídavcích, došlo k úpravě částek poskytovaných 

rodinám podle počtu dětí. Zároveň došlo ke zrušení Fondu 

rodinných přídavků, jehož práva a závazky převzala Ústřední 

národní pojišťovna. 

   Nárok na rodinný příspěvek se uplatňoval u příslušné 

okresní národní pojišťovny. 
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Rodinný přídavek činil měsíčně: 

 

na 1 dítě.................. 70 Kčs měsíčně, 

na 2 děti.................. 170 Kčs měsíčně, 

na 3 děti.................. 310 Kčs měsíčně, 

na 4 děti.................. 470 Kčs měsíčně, 

na 5 dětí.................. 630 Kčs měsíčně, 

 

a zvyšoval se o 160 Kčs měsíčně na každé další nezaopatřené dítě. 

 

 

   Ještě téhož roku (konkrétně 1. 10. 1949) nabyl účinnosti 

zákon č. 242/1949 Sb., jímž se upravovaly některé sociální 

dávky. Tato právní úprava měla za následek opětovnou změnu 

výše rodinných přídavků, tentokrát směrem nahoru. Rodinný 

přídavek byl po splnění podmínek stanovených v zákoně 

vyplácen v následující výši: 

 

Rodinný přídavek činil měsíčně: 

na 1 dítě   .............................     190   Kčs, 

na 2 děti   .............................     430   Kčs, 

na 3 děti   .............................     720   Kčs, 

na 4 děti   .............................    1060   Kčs, 

na 5 dětí   .............................    1450   Kčs, 

na 6 dětí   .............................    1890   Kčs, 

na 7 dětí   .............................    2380   Kčs, 

na 8 dětí   .............................    2920   Kčs, 

na 9 dětí   .............................    3460   Kčs, 

na 10 dětí   .............................   4000   Kčs 

 

a zvyšoval se o 540 Kčs měsíčně na každé další nezaopatřené dítě. 

 

 

   V roce 1963 byl přijat zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, 

což bylo jeden z nejdůležitějších zákonů přijatých v těchto 

letech. Zabývá se vznikem manželství, vztahy mezi rodiči a 

dětmi a upravuje vyživovací povinnost. 
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   Dělení zákona o rodině zůstává v podstatě od 1963 

nezměněno, pouze dochází k úpravám v souvislosti s jeho 

novelizacemi. 

 

   Od zákona o rodině přejděme k životu za socialismu a 

pojďme se podívat na dobu normalizačního života po roce 

1968 (resp. 1969) a na sociální opatření vedoucí k 

„blahobytu pro všechny“, to vše slovy B. Pečinky: 

 

   … „Vyjděme z knihy Ústavu pro soudobé dějiny o normalizaci. 

Uvádí se zde, že v prosinci 1969 vyhlásilo politbyro ÚV KSČ 

politiku "zvyšování osobní spotřeby". Prvním krokem bylo, že 

vláda zakázala zvyšování cen základních potravin a paliv. Začalo 

období masového konzumu. Spotřeba masa na jednoho obyvatele 

vzrostla během pěti let z 68,9 kg na 81,1 kg. Auta se začala 

prodávat bez pořadníku a za pět let vzrost jejich počet ze 700 

tisíc na 1,5 miliónu. V roce 1970 byly zavedeny mateřské 

příspěvky, vzrostly rodinné přídavky a všemocný stát přišel s 

novomanželskými půjčkami. K tomu se připojily dlouhodobé dary – 

bezúročné úvěry na stavbu domů, dosídlovací příspěvky pro lidi v 

pohraničí a vyplácení tzv. pohřebného lidem v zamořených 

průmyslových oblastech. 

   Podíl sociálních dávek na průměrné mzdě pro rodinu se dvěma 

dětmi činil 21,4 %, zatímco v sousedním Rakousku 10,2 %. To vše 

bylo spojeno s masovou výstavbou a přidělováním bytů. Výsledkem 

husákovské politiky "zvyšování osobní spotřeby" byl prudký baby 

boom v letech 1971-74.“ … (Pečinka, 2005) 

 

   Tento zdánlivý život „v blahobytu“ plný sociálních 

jistot ukázal i svou odvrácenou tvář, a tou byl kromě 

jiných negativ život na dluh, vyšší nemocnost a průměrný 

věk obyvatelstva řadící se mezi nejnižší v Evropě. 

(Pečinka, 2005)  
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1.3 Období demokracie po roce 1989 

 

   Rok 1989 přináší mnoho významných změn, ať už na poli 

politickém či v životech samotných obyvatel, kterým se 

dostává zadostiučinění za křivdy napáchané na nich samých 

nebo jejich nejbližších, otevírají se jim nové možnosti, 

ale zároveň se setkávají s tvrdou realitou života 

v demokratickém zřízení. Jako jednu z významných změn 

zmiňme např. zrušení všeobecné povinnosti pracovat. Změnám 

po roce 1989 neunikl ani sociální systém, k jehož 

transformaci záhy došlo.  

 

   Než přejdeme k koncepci sociálních systémů, si 

v souvislosti s legislativními úpravami připomeňme  

existenci zákona o rodině. Ten se v novelizované podobě 

používá dodnes. Další oblastí, která si zaslouží pozornost, 

je trestněprávní ochrana rodiny a s ní spojený zákon č. 

140/1961 Sb., trestní zákon. Ten v souladu s Listinou 

základních práv a svobod stanovuje, co je a co není 

trestným činem (např. vražda novorozence matkou, nedovolené 

přerušení těhotenství apod.) (NZR, 2004)  

 

   Nyní přejděme k připomenutí koncepce tří základních 

sociálních systémů, kterou bylo potřeba na začátku 90. let 

20. století vytyčit. Jednalo se o systém sociálního 

pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. My se 

v následujících podkapitolách podrobněji podíváme na vývoj 

systému státní sociální podpory a sociální pomoci, které 

patří k nejvýznamnějším krokům v oblasti sociální reformy 

počátku 90. let 20. století. 
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1.3.1 Systém státní sociální podpory  

 

   Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí 

procesu sociální reformy. Jak uvádí Kepková (1997), na 

konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a 

ekonomické transformace požadavek na reformu sociálního 

systému. Za tímto účelem byly stanoveny takové cíle, které 

by omezily státní paternalismus a zvýšily spoluúčast občanů 

na řešení svých sociálních situací. 

 

   Práva a povinnosti občanů i státu vyplývající z nově 

vytvářeného systému státní sociální podpory bylo potřeba 

uzákonit. Za tímto účelem byl přijat zákon č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře. Zároveň došlo ke schválení 

zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální 

podpoře. Jedná se o právní normu, která v sobě obsahuje 

změny 26 zákonů, které bylo nutné v návaznosti na úpravu 

státní sociální podpory provést. (Potůček, Radičová, 1998). 

 

   Jedním z cílů státní sociální podpory bylo snížit 

závislosti rodin na sociálních příjmech a současně snížit 

podíl sociálních výdajů na hrubém domácím produktu. Dalším 

z požadavků na sociální reformu bylo, jak zmiňuje Kepková 

(1997), aby byla sociální politika cílená a opustila svoji 

dosavadní rovnostářskou plošnost, na základě které byly 

především rodinám s dětmi poskytovány různé dávky všem 

stejně bez zkoumání jejich potřebnosti. 

 

   „Sociální politika v období transformace sehrávala dvě 

základní role. První rolí byla role instrumentální. Sociální 

politika se stala novým nástrojem, který umožňoval kompenzovat 

nepříznivé sociální důsledky jednotlivých ekonomických 

reformních kroků, chránit sociálně ohrožené skupiny obyvatel a 

zabezpečovat politickou průchodnost ekonomické reformy. Druhou 
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rolí byla role koncepční. Jejím úkolem bylo vytvořit takové 

systémy sociální ochrany1 obyvatel, které by odpovídaly novým 

potřebám demokratického státu s tržní ekonomikou. 

   Současné zabezpečování obou rolí bylo značně obtížné, protože 

aktuální sociální ochranu bylo třeba realizovat pomocí již 

nevyhovujících dávkových systémů, které zpravidla neobsahovaly 

možnost posuzování příjmů osob a rodin, tedy diferenciaci 

pomoci. Rovněž bylo riskantní zvyšovat některé dávky, protože 

nebylo jisté, zda budou v budoucím nově koncipovaném systému 

zachovány či budou zrušeny. Proto byla jednotlivá opatření, 

např. v oblasti podpory rodin velmi střídmá a opatrná. Bylo 

třeba volit celou řadu specifických postupů a praktik, které 

umožnily splnit roli sociální ochrany.“ (Kepková, M., str. 7, 

1997)  

 

    V souvislosti s liberalizací cen byla od 1. 7. 1990 

zavedena nová dávka, jež byla určena pro všechny občany. 

Touto dávkou byl tzv. státní vyrovnávací příspěvek2, který 

měl sloužit k náhradě zvýšených životních nákladů 

v důsledku růstu spotřebitelských cen. Od 1. ledna 1992 byl 

tento příspěvek odejmut osobám ekonomicky aktivním a 

ponechán jen nezaopatřeným dětem, osobám pobírajícím 

rodičovský příspěvek ve výši 140 Kč a důchodcům. Vzhledem 

k tomuto opatření ztratili nárok na státní vyrovnávací 

příspěvek rodiče nezaopatřených dětí, kteří činí cca 60 % 

ekonomicky aktivních osob. (Kepková, 1997) 

 

   Přídavky na děti byly zavedeny v roce 1945 jako dávka 

nemocenského pojištění, jak již bylo zmiňováno v kapitole 

                                                 
1 Za sociální ochranu (social protection) je považováno systematické úsilí 
veřejnoprávního subjektu zaměřené k řešení obtížných životních situací, 
které vedou k sociální nouzi a které nejsou občané schopni vyřešit sami 
vlastními silami nebo za pomoci své rodiny. Patří sem zajišťování sociální 
prosperity občanů, zdravotní a sociální prevence, bezpečnost práce a 
ochrana prostředí, poskytování sociální péče (pomoci). (Matoušek, 2003) 
2 Státní vyrovnávací příspěvek byl od 1. května 1991 zvýšen o 80 Kč 
měsíčně, tj. na 220 Kč pro nezaopatřené děti a důchodce, a to v souvislosti 
se zvýšením cen tepelné energie a paliv. (Kepková, 1997) 
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1.2. Od roku 1985 až do roku 1993 nebyly nijak upravovány 

ani systémově měněny. Přídavky na děti byly rodinám 

vypláceny ve výších stanovených podle počtu dětí.3Jak je 

uvedeno v publikaci Kepkové (1997), systém přídavků na dítě 

byl považován za sociálně nespravedlivý, neboť byl dávkou 

nemocenského pojištění. Z toho vyplývá, že nárok na tuto 

dávku zanikl, pokud si rodič neplnil své pracovní 

povinnosti (např. zameškané směny). Výše přídavků na dítě 

se odvíjela od počtu dětí v rodině, z tohoto důvodu byl ve 

Scénáři sociální reformy zdůrazněn nárok dítěte na tuto 

dávku. 

 

   K významné systémové změně došlo v souvislosti 

s uzákoněním životního minima.  

 

   „V ČR plní funkci minimálního společensky garantovaného 

příjmu životní minimum a podmínky, za nichž je příjem do jeho 

výše domácnostem dorovnáván formou dávky, jsou vázány na tzv. 

sociální potřebnost. Životním minimem se rozumí takový souhrn 

statků a služeb, který umožní domácnosti (spotřební jednotce) 

určité velikosti a určitého složení uspokojovat základní životní 

potřeby v míře, která je v daném časovém období uznána 

společností za minimálně nezbytnou pro udržení přiměřené 

spotřeby a zapojení do normálního života – i když na velice 

skromné úrovni.“ (Krebs a kol., str. 95, 2002) 

 

   Přídavky na děti se poté odvíjely od životního minima, 

které se liší u různých věkových skupin. Kepková (1997) 

uvádí, že výše přídavků na děti byla navržena jako 1/3 

částky na výživu a ostatní základní potřeby dítěte (podle 

v té době platných částek životního minima). 

 

                                                 
3 Na jedno dítě činily měsíčně 200 Kčs, na dvě děti 650 Kč, na 3 děti 1210 
Kč, na 4 děti 1720 a na každé další dítě 350 Kč. (Kepková, 1997) 
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   S účinností od 1. 10. 1990 byla uzákoněna nová státní 

nároková dávka, a tou je rodičovský příspěvek. Touto dávkou 

byl nahrazen tzv. mateřský příspěvek, na který měla nárok 

pouze matka při péči o jedno dítě ne starší jednoho roku 

nebo při péči o dvě děti do dvou let věku nejmladšího 

dítěte (v případě, že se narodilo do 1. 1. 1988). Narodilo-

li se po tomto datu, měla matka nárok na příspěvek do tří 

let věku dítěte. Úpravou rodičovského příspěvku v zákoně 

došlo ke sjednocení vyplácení dávky do tří let věku dítěte. 

Zároveň se tím odstranilo znevýhodnění rodin s prvním 

dítětem. (Kepková, 1997) 

 

   „Stanovením jednotné výše příspěvku se vyjádřilo základní 

pojetí této dávky jako sociálního příjmu rodiče v době péče o 

dítě. Tím vyvrcholily diskuse o možném pojetí dávky jako dávky 

typu nemocensky pojistného, dávky nahrazující mzdu, jejíž výše 

byla individuálně odvozena od mzdy.“ (Kepková, str. 10, 1997)  

 

   Cílem rodičovského příspěvku bylo zkvalitnění 

individuální péče o dítě, zlepšení sociální situace rodin 

s malými dětmi, ale i eliminace podílu dětí do tří let 

v jeslích a také rovnoprávnost obou rodičů při péči o dítě, 

jak uvádí Kepková (1997). 

 

   V roce 1993 byl zaveden tzv. jednorázový příspěvek, 

který měl adresnou formou pomoci řešit obtížnou finanční 

situaci rodin s dětmi s nízkými příjmy. Na tuto dávku měly 

nárok rodiny s dětmi, jejichž příjem nedosahoval 

1,25násobku životního minima.  

   Jednorázový příspěvek byl zmíněným rodinám vyplacen ve 

výši částky životního minima určené k zajištění výživy a 

ostatních osobních potřeb dítěte podle věku. (Kepková, 

1997)  
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Tab. 1 – Náklady na dávky peněžní pomoci rodinám s dětmi 

V mil. Kč  

1985 1989 1990 1991 1992 1993 

Celkem 14684 14871 17360 22427 24307 24633 

V tom:       

Přídavky na děti 10396 10360 10191 9808 9505 9615 

Výchovné k důchodům 566 294 290 340 337 344 

Státní vyrovnávací 

příspěvek 

 

- 

 

- 

 

2340 

 

6292 

 

7181 

 

6079 

Peněžitá pomoc 

v mateřství 

1173 1341 1349 1397 1441 1623 

Rodičovský příspěvek 1020 1080 1504 3013 3817 4431 

Podpora při narození 

dítěte 

271 258 258 349 356 423 

Podpora při 

ošetřování 

538 826 730 560 566 656 

Vyrovnávací 

příspěvek 

v těhotenství 

 

20 

 

21 

 

21 

 

15 

 

10 

 

18 

Zaopatřovací 

příspěvek 

99 112 71 46 49 40 

Pěstounská péče 51 53 53 53 67 77 

Příspěvek na výživu 43 43 55 85 84 56 

Soc. dávka rodičům 

s nezaop. dětmi a 

těhotným ženám 

 

 

35 

 

 

80 

 

 

98 

 

 

243 

 

 

688 

 

 

1084 

Státní příspěvek 

k půjčkám 

 

271 

 

246 

 

251 

 

219 

 

209 

 

187 

Stipendia 201 157 149 7∗ - - 

(Kepková, str. 13, 1997)                     ∗ jen na středních školách 

 

 

Změny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

od 1. 1. 2007 

 

   Od 1. ledna 2007 došlo k významné reformě celého systému 

poskytování sociálních dávek. Tyto změny jsou upraveny 
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zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, 

zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákonem 

č., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

těchto nových právních předpisů. 

 

   S přijetím nového zákona č. 110/2006 Sb., o životním a 

existenčním minimu došlo k významné přeměně konstrukce 

životního minima, které samozřejmě ovlivňuje i výši 

vyplácených sociálních dávek. Zákon o existenčním a 

životním minimu je směrodatný nejen pro nárok na dávky 

státní sociální podpory, ale i pro dávky v hmotné nouzi 

upravené zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

(do 31. 12. 2006 se jednalo o dávky sociální péče, jež byly 

poskytovány podle zákona  č. 482/1991 Sb., o sociální 

potřebnosti, zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení, zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR 

v sociálním zabezpečení a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb).   

 

1.3.2  Systém  sociální pomoci  

 

   Systém dávek sociální péče byl nastaven tak, aby 

reagoval na individuální sociální události, které v životě 

člověka nastávají, jako je např. stáří, nepříznivý 

zdravotní stav, narození dítěte a výchova a péče o něj 

apod. Některým sociálním událostem lze předcházet 

nejrůznějšími preventivními opatřeními (za takové opatření 

lze považovat např. i kontracepční prostředky, zvlášť 

účinné je toto opatření v případě mladistvých matek nebo 

vícedětných rodin, jejichž příjem nedosahuje hranice 

životního minima); jiné sociální události však přicházejí 

nečekaně a pokud je člověk nedokáže překonat vlastními 

silami a prostředky sám, event. s pomocí rodiny, je potřeba 

učinit ze strany státu taková opatření, aby potřebný člověk 

nepropadl na samé pomyslné dno, tzv. pod hranici 
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existenčního minima. Pomoc státu či jiných subjektů 

zabývajících se pomocí občanům v nepříznivých sociálních 

situacích nestačí, je potřeba vůle člověka svou situaci 

změnit a všemi zbývajícími silami participovat na jejím 

zlepšení.  

 

   Podrobněji se jednotlivými nástroji sociální politiky 

pro rodiny s dětmi budeme zabývat v kapitole č. 4. Nyní se 

podíváme na legislativní opatření, která upravovala či 

upravují systém sociální pomoci. 

     

a) oblast poradenství 

   Prakticky každá oblast zabezpečující pomoc v jakékoli 

podobě určitým skupinám občanů, kteří se ocitli v situaci, 

kterou nejsou schopni zvládnout sami, ani s podporou svých 

blízkých, vyžaduje určitou formu sociálního poradenství. Za 

poradenství je možné pokládat poskytování informací, které 

pomohou potřebnému člověku se zorientovat ve své obtížné 

životní situaci, pomohou ho nasměrovat na jinou pomoc 

apod., byť přímo nemusí situaci vyřešit.  

 

   Poskytování poradenské péče vycházelo ze zákona č. 

100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a to v části 

vymezující sociální péči, kde bylo obecně formulováno, že 

stát zajišťuje v oblasti sociální péče poradenskou a 

výchovnou činnost.   

   Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR 

v sociálním zabezpečení a vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., 

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o 

působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 

již podrobněji vymezují aktivity spojené s poradenskou 

činností. Poradenství spojené se sociální péči o rodinu a 

mladistvé spadalo především pod obce a okresní úřady a 

jejich manželské a předmanželské poradny. Okresní úřady 
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dále zajišťovaly poradenství těhotným ženám, rodičům či 

jiným osobám zodpovědným za výchovu dětí. 

 

   Pro oblast poradenství je důležitý zákon č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, kterým bylo právně ukotveno 

základní a odborné sociální poradenství.  

    

b) dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi 

   Některé dávky sociální péče byly poskytovány podle 

zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 

Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, se 

poskytovaly další dávky sociální péče. Jednalo se o 

jednorázové nebo měsíčně se opakující peněžité nebo věcné 

dávky k zabezpečení výživy a ostatních základních potřeb a 

k zajištění nezbytných nákladů na domácnost.  

    

   Jako příklady dávek sociální péče si uveďme následující: 

 

• příspěvek na výživu dítěte, 

• dávky sociální péče v mimořádných případech, 

• příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, 

• peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, 

těhotným ženám a nezaopatřeným dětem, 

• příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte, 

• příspěvek při uzavření manželství, 

   atd. 

 

   Zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi byly 

výše jmenovaný zákon, vyhláška MPSV ČR a zákon o působnosti 

orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů, které byly vázány na sociální potřebnost, 

zrušeny.  
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   Posuzování nároku na dávky v hmotné nouzi se zpřísnilo. 

Nedostatečný příjem je jen jednou z podmínek nároku na 

pomoc v hmotné nouzi. Sleduje se aktivní snaha člověka 

zvýšit si příjem vlastní prací, prodejem majetku nebo 

řádným uplatněním nároků a pohledávek.  

   Systém pomoci v hmotné nouzi je nástrojem sociální 

politiky, kterým se snaží Česká republika bojovat proti 

sociální exkluzi osob. Snaží se je motivovat k tomu, aby si 

samy zajistily prostředky k zabezpečení svých životních 

potřeb.  

 

c) sociální služby 

   V této části nelze nezmínit tolik diskutabilní zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášku č. 

505/2006 Sb., k zákonu o sociálních službách. Zákon 

upravuje dávku příspěvku na péči a přichází s inovativním 

řešením v podobě „nákupu“ sociálních služeb lidmi, kteří 

tento příspěvek skutečně potřebují. Příspěvek neputuje 

přímo do rukou těch, kteří o svou blízkou nebo jinou osobu 

až dosud pečovali. Příjemce si však jejich péči může 

zakoupit, stejně jako si může koupit kteroukoli jinou 

sociální službu. Zákon dále upravuje podmínky nároku na 

tuto dávku, ale také dělení a výčet všech sociálních služeb 

s jejich základními charakteristikami, ale i minimální 

vzdělání potřebné pro výkon povolání sociálního pracovníka 

či pracovníka v sociálních službách. Nově se zákon zabývá 

registracemi poskytovatelů sociálních služeb, na základě 

nichž má být vytvořen celorepublikový registr těchto 

poskytovatelů s důrazem na kvalitu poskytované služby. 

 

   Bohatá síť sociálních služeb by jistě nedosahovala 

takového měřítka nebýt nestátních neziskových organizací 

(NNO). Ty začaly být masivně zakládány po roce 1989 a 
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v současné době jsou největší skupinou poskytující široké 

spektrum sociálních služeb. 

   Pro NNO jsou důležité následující zákony, jako je např.: 

  

- zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

- zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

- zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

a o změně a doplnění některých zákonů, 

- zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech, 

- zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách atd. 

    

d) sociálně-právní ochrana 

   Sociálně-právní ochrana dospělých je v České republice 

dosud uplatňována je v nepatrné míře, jak poznamenává Tomeš 

(2001). Pro nás je však podstatná sociálně-právní ochrana 

dětí, která je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Sociálně-právní ochrana se poskytuje ohroženým dětem. 
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2. VÝVOJ INSTITUCIONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ  

SOCIÁLNĚPOLITICKÝCH NÁSTROJŮ PRO RODINY S DĚTMI 

V ČR 

 

   V předcházející kapitole jsme se seznámili se 

základními a důležitými legislativními opatřeními, které 

pomáhaly formovat systémy pomoci a podpory potřebným 

rodinám s dětmi. V následujících řádcích si připomeneme 

podstatné  kroky, které vedly k institucionalizaci péče o 

chudé děti a rodiny, ale i k zakládání úřadů a institucí, 

jejichž primárním cílem byla pomoc, péče a podpora výše 

zmíněné cílové skupiny. 

   Tato kapitola rovněž neopomene důležitost nestátních 

subjektů v podpoře rodin s dětmi a dovolí si zhodnotit 

stávající systém institucionalizované péče. 

 

 

2.1 Historický exkurz – počátky institucionalizace 

    pomoci rodinám s dětmi 

 

2.1.1 Středověk 

 

   V období středověku můžeme hovořit o snahách 

institucionalizovat péči nejen o chudé, žebravé, ale i o 

bezprizorní děti. Ačkoli v této době nedocházelo k cílené 

pomoci rodinám, objevují se alespoň náznaky pomoci osiřelým 

dětem, dětem nemocným, postiženým. Organizátorem této 

pomoci byly církve. Doba středověku byla obdobím epidemií, 

hladomorů, vysoké bídy a s tím související pauperisací4. Na 

tyto sociální problémy reagovala církev tím, že začala 

zakládat při klášterech a kostelech ústavy. Pro nás je 

zajímavé, že útulky nebyly určeny jen starým, chudým nebo 

                                                 
4 Pauperisace  -  významné snižování ekonomické úrovně, masové zbídačování 
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postiženým, ale také sirotkům, rodinám ohroženým 

v souvislosti s úmrtím živitele rodiny či rodinám s vysokým 

počtem dětí. 

 

2.1.2 Renesance a osvícenství 

 

   V období renesance se postupně ke slovu dostává nová 

společenská třída – měšťanstvo. Měšťanstvo na sebe přebírá 

do té doby čistě církevní filantropické aktivity. 

   V 16. století jsou cíleně zakládány ústavy pro výchovu 

opuštěných dětí – tzv. sirotčince5. (Matoušek a kol., 

2001). 

   Doba vlády Marie Terezie zaznamenala velký posun vpřed 

v podobě budování soustavy školství, což umožnilo posílat 

do školy děti, které by jinak skončily bez náznaku vzdělání 

na těžké práci v továrnách. V té době bylo problémem, který 

sužoval tehdejší život především ve městech, velké množství 

zanedbaných dětí, o které se rodiče nestarali, přestože 

byli práceschopní. Počet míst, která nabízela existující 

zařízení (sirotčince, nalezince), nebyla dostačující. 

Chudinská péče těmto dětem mohla zajistit ošacení a jejich 

rodičům bylo pod hrozbou sankcí nařízeno posílat děti do 

tzv. tkalcovských škol od dosaženého šestého roku věku. 

Děti zde byly za práci placeny a jejich vydělané peníze 

tvořily jen nepatrnou část rodinného příjmu. Rodina tak 

ztratila možnost poslat své děti do továrny za výhodnějších 

platových podmínek, místo aby  je poslala do školy. 

(Matoušek a kol., 2001) 

 

   Na konci 18. století s sebou osvícenství přináší řadu 

reforem, kterými katolická církev přichází o výsadní 

postavení v oblasti péče o chudé. Významným reformátorem té 

                                                 
5 Např. bratrstvo Vlachů na Malé Straně založilo Vlašský špitál, 
který se vedle starých a nemocných staral o osiřelé děti. (Kodymová 
in Matoušek a kol., 2001)  
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doby byl Josef II., který se velkou měrou zasloužil o 

budování systému nových zdravotně-sociálních institucí. 

Podnětem pro toto rozhodnutí byly některé hygienicky 

nevyhovující špitály (z lat. hospitale6). Kromě zřízení 

chorobince s oddělením pro duševně nemocné staré ženy a 

muže, nechal v roce 1789 vybudovat porodnici a v roce 1784 

nalezinec ve Vídni, který poskytoval péči sirotkům, ale 

také nemanželským dětem. 

   Významnou funkci plnil i nalezinec v Praze (1789), který 

byl v roce 1923 přejmenován na Zemský ústav pro péči o 

dítě. Zde se dočkali péče nemanželské děti pod dobu, než se 

pro ně našlo místo v pěstounských rodinách. Tento útulek 

byl po čase rozšířen, takže jeho zdi mohly pojmout nejen 

děti narozené v jiných zařízeních, ale děti nalezené na 

ulici. (Matoušek a kol., 2001) 

   Přesto všechno, jak uvádí Matoušek a kol. (2001), zde 

dětem nemohla být poskytnuta přiměřená zdravotní nebo 

hygienická péče, takže děti umístěné zde, podobně jako 

v reformami zrušených zařízeních, byly ohroženy.    

 

2.1.3 Období Rakouska – Uherska 

   V období Rakouska – Uherska, přesněji v roce 1863, došlo 

k převodu majetku farních ústavů na příslušné obecní 

chudinské pokladny. O několik let později (1868) již 

existoval tzv. chudinský zákon, což pro obce znamenalo, aby 

se na základě domovského práva postaraly o své občany 

v nouzi, pokud jim pomoc nemohla poskytnout jejich rodina. 

   Péče o občany v nouzi se od té doby soustředila do rukou 

obcí. Pokud však obec neměla dostatečné prostředky, aby 

zabezpečila své potřebné obyvatele, finanční povinnost 

                                                 
6 Původní funkcí špitálů, zřizovaných jednotlivými řeholními řády, 
bylo poskytovat střechu nad hlavou zbožným poutníkům (lat. hospes – 
host, cizinec). 
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přešla na vyšší správní územní jednotky. (Matoušek a kol., 

2001) 

 

   Jak uvádí Matoušek a kol. (2001), postupem času došlo 

k přesunu významného podílu chudinských nákladů na 

jednotlivé země neboli správní jednotky podobající se 

dnešním krajům. Z našeho pohledu je zajímavé, že tyto 

správní celky se mimo jiné podílely na úhradě např. porodů 

chudých nemanželských matek v zemské porodnici či pobytů 

opuštěných nemanželských dětí v nalezinci do šesti let 

věku. 

    

   V boji proti narůstající kriminalitě a rostoucímu počtu 

chudých obyvatel, jenž měla na svědomí industrializace 

v 19. století, měl přispět i občanský zákoník (1811). 

Přestože v sobě zahrnoval opatření, která do té doby nebyla 

jinde zakotvena, lze hovořit i o jejich nedostatečnosti. 

Jako příklad si uveďme situaci, kdy soud mohl odejmout 

zanedbávané dítě z rodiny, ale neměl je kam umístit 

(neexistovala systemizovaná péče o mládež s adekvátními 

institucemi, která by mohla nastoupit v případě, kdy selže 

rodina). 

   Změnu k lepšímu přineslo až 20. století, kdy začala být 

péče o děti a mládež, které nemohou očekávat pomoc od své 

rodiny, lépe organizována, a to především na principech 

prevence a individualizace, jak zmiňuje Matoušek a kol. 

(2001). 

    Pro nás je důležitým bodem na pomyslné časové přímce 

založení Zemského sirotčího fondu v roce 1902. Zemský 

sirotčí fond zřízený Zemským výborem v Čechách poskytoval 

příspěvek na děti v cizí péči. Tato doba přála vzniku i 

nestátních forem pomoci dětem a mládeži, v jejichž případě 

rodina nesplnila jednu, resp. několik funkcí. Jako příklad 

si můžeme uvést nestátní okresní komise pro péči o mládež, 
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které vznikají v roce 1904. Jejich hlavní funkcí bylo 

přerozdělování příspěvků ze sirotčího fondu, ale i 

poskytování stravy či ošacení. 

 

   „Výkonnými orgány veřejné péče byli obecní úředníci, 

přičemž jejich činnost byla doplněna aktivitami soukromých 

spolků. V nich se angažovali jednak funkcionáři spolků, 

jednak dobrovolní spolupracovníci – především ženy 

z vyšších společenských vrstev…“ (Matoušek a kol., 2001, 

str. 117)   

 

    Zajímavým trendem počátku 20. století, jak uvádí 

Matoušek a kol., (2001), byla snaha pomáhajících osob lépe 

poznat potřebné občany, což mělo vést ke kvalitnější a 

účinnější pomoci. Tehdejší společnost dospěla ke zjištění, 

že jednorázový dar člověku v nouzi pomůže pouze dočasně a 

neodstraní chudobu (týká se i chudých, často vícedětných 

rodin, nejen osamělých tuláků a žebráků) jako takovou. Toto 

mínění je poplatné své době, můžeme ho aplikovat i na 

dnešní podoby pomoci potřebným.   

 

2.1.4 Období 1. republiky (1918 – 1939) 

 

   Poválečná léta se nesla ve víru nadšení z konce světové 

války, z rozpadu monarchie, lidem se otevřela nová 

perspektiva v podobě čerstvě vzniklé republiky. Přesto léta 

bezprostředně po válce s sebou nenesla jen pozitiva a 

světlou budoucnost. Mnoho rodin bylo zasaženo ztrátou 

živitele, v lepším případě se domů vrátil válečný invalida. 

V roce 1918 se objevily potíže se zásobováním republiky 

potravinami, jak upřesňuje Matoušek a kol. (2001), většina 

zemědělských výrobků, které byly vyrobeny v tomto roce, 

byla zabavena rakouským státem ještě před převratem, takže 

republika byla zcela závislá na importu.  
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   Nicméně i v této nelehké době byla snaha státu nejen 

zlepšit a napravit škody napáchané válkou, ale i sociální 

poměry širokých vrstev obyvatelstva. Byla přijímána nová 

sociální opatření, kterých se chopilo první československé 

ministerstvo sociální péče, v jehož čele stanul dr. Lev 

Winter; byly zakládány instituce zabývající se poskytováním 

pomoci lidem a rodinám v nouzi (jako např. hned v roce 1918 

Úřad pro sociální péči).  

 

   Rozkvět 1. republiky pozastavila velká hospodářská 

krize, která nepříznivě ovlivnila ekonomický růst 

v tehdejším Československu.  

   

   Jak podotýká Matoušek a kol. (2001), viditelná chudoba 

citelně působila na majetnější vrstvy obyvatelstva. Ty 

začaly zakládat dobrovolnické organizace se sociálním 

zaměřením. Organizovaly se stravovací akce na venkově, 

zřizovaly se poradny pro těhotné a kojící matky, které měly 

pozastavit vysokou kojeneckou úmrtnost a ke slovu se 

dostala i obecní samospráva, která disponovala samostatnou 

působností především ve věcech chudinské péče a územní a 

státní správa (na úrovni okresů a krajů), která mj. 

zřizovala a podporovala ústavy apod. 

 

2.1.5 Období komunismu (1948 – 1989) 

 

   Vývoj sociální soustavy, který nastartoval v období 

první republiky, po válce ustrnul. Významnou měrou tomu 

přispěly okolnosti roku 1948. Ještě v prvních poválečných 

letech byla naše sociální soustava ovlivněna změnami 

v sociální politice i v sociální práci ve vyspělých 

západoevropských zemích. Ty vycházely, jak zmiňuje Matoušek 
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a kol. (2001), z Keynesovy7 koncepce, jež kladla důraz na 

aktivní roli státu v hospodářském světě. 

    

   Poválečné dění v Československu nám mohou přiblížit 

následující řádky: 

 

   „První změny v sociální politice, a tím i v sociální práci, 

začaly ihned po roce 1945, kdy došlo k první vlně znárodňování 

majetku osob spolupracujících s fašistickým režimem a k odsunu 

německého a maďarského obyvatelstva z pohraničí. Těmito 

opatřeními včetně první poválečné peněžní reformy se zvýšil vliv 

státu na přerozdělování majetku, snížila se sociální struktura 

obyvatelstva. Počet příslušníků majetných tříd byl podstatně 

snížen, stejně jako se snížil počet nejchudších. Byly tak 

položeny základy k relativně rovnostářské společnosti, včetně 

sociálních opatření ji provázejících, jakým bylo všeobecné 

národní pojištění.“ (Matoušek a kol., str. 139, 2001) 

 

   Připomeneme-li nostalgicky opět období 1. republiky, je 

možné jej považovat za zlatá léta ve vytváření uceleného 

systému pomoci chudým a potřebným občanům a rodinám 

s dětmi. Tato léta přála nejen rozkvětu republiky a 

nabývání národní hrdosti, získávání dobrého jména 

v zahraničí, ale zasazovala se i o vznik systematizované 

péče o chudé a potřebné občany a rodiny s dětmi. 

Několikaleté úsilí bylo během války přerušeno. Nicméně 

nikdo si v té době nepomyslel, že pausa bude trvat déle než 

40 let. Místo aby docházelo k poválečné obnově institucí 

iniciativně se zúčastňujících péče o chudé, které během 

války utrpěly, byly po roce 1948 likvidovány (jmenovitě 

charita, farní úřady, armáda spásy, …) a místo nich byla 

vybudována síť státních sociálních ústavů charakterizovaná 

nedostatkem kvalifikovaných sil a finančních prostředků. 

                                                 
7 John Maynard Keynes (1883 – 1946), významný anglický ekonom, autor  díla 
Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936), jež svými převratnými 
myšlenkami, které obsahovala, formovala nový směr, tzv. keynesiánství.  
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Mnozí obyvatelé těchto ústavů zde pobývali jen proto, že 

neměli kde bydlet – bezdomovectví jako takové 

neexistovalo(Matoušek a kol, 2001). 

 

   Uplatněním dalších vládních opatření došlo ke znárodnění 

podstatné části majetku jednotlivých občanů, ale i církví 

nebo spolků. Nešťastným krokem bylo převzetí soukromých 

fondů důchodového, nemocenského, sociálního a úrazového 

pojištění a připojištění. Veškerá sociální ochrana a 

sociální zabezpečení bylo soustředěno v rukou státu. Jak 

bylo s těmito finančními prostředky naloženo? Matoušek a 

kol. (2001) nám na tuto otázku odpoví. Všechny tyto 

prostředky byly investovány do prvního dvouletého plánu 

poválečné obnovy, do dalších pětiletých plánů a také do 

nových oblastí výroby, jejichž výnosy měly financovat fondy 

a důchodové pojištění. 

 

   Přestože následující řádky trefně popisují každodenní 

život v komunistickém Československu, vpravdě jsou smutným 

obrazem socialistické šedi, jednotvárnosti a mnohdy 

absurdních vládních opatření, jež zasahovala do života 

každé československé rodiny a i minimální snahy o vybočení 

trestala. I zde však můžeme nalézt některá pozitiva jako 

např. soustavu národního pojištění, která se svou 

komplexností vyrovnala jiným evropským zemím: 

 

   … „Lidem se vcelku dařilo lépe. Osobní spotřeba obyvatel od 

roku 1953 stoupala. Spotřeba potravin na jednoho obyvatele 

překročila v polovině padesátých let předválečnou úroveň a její 

vzestup se až do šedesátých let nezastavil. Sociální a 

nemocenské pojištění se po přestavbě na sklonku 50. let zařadilo 

mezi nejkomplexnější v Evropě. Kvalita služeb ve zdravotnictví 

byla sice nízká, ale byla pro všechny. Co je zvlášť 

charakteristické, téměř všichni se měli stejně. Mzdová 

nivelizace, skoro neustále kritizovaná, nebyla nikdy 
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zlikvidována. Pravda, asi milión našich občanů žilo pod hranicí 

chudoby, ale byli to většinou důchodci. Uniformitu příjmů 

doprovázela uniformita spotřeby.“…  

 

   … „Sociální politika a v důsledku toho i sociální péče, či 

později používaný pojem sociální služby (což byly tehdy odlišné 

pojmy), byly plně závislé na státních úřadech a byly jimi 

financované a organizované. Sociální péči se nevěnovala velká 

pozornost i proto, že se v souladu s historickým materialismem 

předpokládalo, že všechny sociální problémy, od chudoby a 

nezaměstnanosti, přes prostituci, kriminalitu a násilí až po 

války, jsou dočasné a zmizí, jakmile zmizí třídní rozdíly. 

     Sociální práce, kterou dříve realizovala řada 

charitativních organizací, se tak stala vlastně nežádoucí 

disciplínou. 

     Předpokládalo se, že v socialismu bude stále plná 

zaměstnanost garantovaná státem. I všechny druhy případné pomoci 

„těžko přizpůsobitelným skupinám obyvatelstva“ musí zabezpečit 

stát. Proto musely být všechny finanční prostředky na tuto 

činnost přidělovány z rozhodnutí centrálních úřadů, které se 

řídily usneseními politického byra KSČ, příp. závěry jejich 

sjezdů. Centrální orgány rozhodovaly i o zvýšení důchodů, o 

reorganizaci sociálních dávek, o kategorizaci finančních 

příspěvků nezletilým apod. (Průcha, 1973). Realizátory všech 

těchto rozhodnutí byly pod ministerstvo vnitra spadající národní 

výbory (krajské, městské, okresní a místní), kde pracovaly 

sociální pracovnice či sociální pečovatelky.“ … 

 

   Vládním nařízením č. 231/1949 Sb., byl zrušen Ústav pro 

péči o uprchlíky. Jak zmiňuje Matoušek a kol. (2001) 

závazky vůči lidem, na něž měl tento zákon dopad, převzal 

stát. Vládní nařízení č. 48/1951 Sb., zrušilo 

Československý ústav práce. Do svých rukou stát rovněž 

soustředil charitativní a výchovné ústavy, dětské domovy 

apod., které byly do té doby spravovány církvemi. 

 



 
 

39 

   Stát za socialismu nevytvářel prostor pro uplatnění 

nestátních organizací a hlavně tehdejší systém sociálního 

zabezpečení nebyl nastavený na koncepční řešení sociálních 

situací, ve kterých se ocitají sociálně potřební lidé. 

(Potůček, Radičová, 1998) 

 

   Budeme-li pokračovat ve výčtu zrušených institucí, 

nesmíme opomenout sociální pojišťovny, které sloužily 

k ukládání části příjmů výdělečně činných obyvatel. Tyto 

prostředky byly převedeny do Ústřední národní pojišťovny, 

jejíž dceřinné úřadovny sídlily v krajích a okresech. 

 

   V 50. letech 20. století byly sociální služby často pod 

nátlakem rušeny či převáděny do přímého řízení státu. 

Sociální péče se rozpadla mezi několik resortů. Např. tzv. 

ústavy pro hromadné poručenství (pěstounskou péči) patřily 

nejdříve do působnosti ministerstva zdravotnictví, později 

společně se sociálně právní ochranou mládeže pod 

ministerstvo spravedlnosti. Sociální péči byla vtisknuta 

podoba především finančních dávek. (Matoušek a kol., 2001) 

 

   Matoušek a kol. (2001) uvádí, že se v šedesátých a 

v sedmdesátých letech 20. století začínají sociální služby, 

které byly až doposud poskytovány v rámci státní správy, 

přesouvat do závodů. Např. ve výrobních závodech se 

pracovníci snaží pečovat o mladistvé zaměstnance, svobodné 

matky nebo matky s malými dětmi. 

 

   V 70. a 80. letech 20. století spadal systém sociálního 

zabezpečení do působnosti ministerstva práce a sociálních 

věcí, které bylo založeno v červnu 1969. 

   Služby sociální péče a dávky byly poskytovány národními 

výbory. Byly zřizovány posudkové komise sociálního 

zabezpečení, dávkové komise a komise péče o rodinu a děti 
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(při okresních a krajských národních výborech). Jak uvádí 

Matoušek a kol. (2001), komise péče o rodinu a děti mohly 

být rovněž zřizovány při místních i městských národních 

výborech. 

    

   … „Rozhodující pravomoci v sociálních věcech měly okresní 

národní výbory; místní národní výbory rozhodovaly o přidělení 

některých dávek a navrhovaly opatření, jež vykonávaly okresní 

orgány. Okresy byly také zřizovateli většiny ústavů sociální 

péče, krajské úřady zřizovaly jen velká zařízení s regionální 

působností.“ (Matoušek a kol., str. 146, 2001) 

 

    

2.2 Institucionální zajištění v České republice po 

    roce 1989 

 

   Hlavním trendem po roce 1989 byla deinstitucionalizace 

sociálních služeb. Snahou bylo vytvoření alternativních 

forem sociálních služeb, zejména k ústavní péči. Toho se 

zhostily po tisících vznikající nestátní organizace 

církevního i necírkevního charakteru. (Matoušek a kol., 

2001) 

 

   Problematika rodiny s dětmi spadá do působnosti 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Zde 

byly v rámci organizační struktury vytvořen odbor rodinné 

politiky a sociální práce. Ten se dále skládá ze dvou 

útvarů – oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení 

rodinné politiky (to je pověřeno sledováním vývoje 

legislativních opatřen, zpracováváním koncepčních  

materiálů a komunikací mezi jednotlivými resorty).    

   Problematika rodiny spadá i do jiných resortů, jako je 

např. Ministerstvo zdravotnictví, které k tomuto účelu 

zřídilo oddělení pro matku a dítě. 
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   Na krajské úrovni jsou kompetentními v oblasti rodinné 

politiky nejčastěji odbory sociálních věcí a zdravotnictví. 

Sociálně právní ochranou dětí se zabývají oddělení sociálně 

právní ochrany dětí (při krajských úřadech). (NZR, 2004) 

 

   Pro rodinnou politiku uskutečňovanou na úrovni obcí jsou 

zřizovány odbory sociálních věcí, v jejichž kompetenci je 

rovněž poskytování sociálních služeb.  

 

 

2.2.1 Institucionální zajištění státní sociální podpory  

 

   Přijetí zákona o státní sociální podpoře znamenalo 

přechod od plošného systému vyplácení dávek k adresnému 

poskytování, což bylo doprovázeno zpracováváním většího 

množství údajů. Výplatou dávek státní sociální podpory byly 

pověřeny nejnižší články státní správy – okresní úřady. 

(Potůček, Radičová, 1998) 

   Od 1. 4. 2004 došlo ke změnám ve státní správě. Jako 

samosprávné celky začaly fungovat kraje a okresní úřady 

byly zrušeny. Žádosti o některou z dávek státní sociální 

podpory přijímaly až do 1. 4. 2004 referáty státní sociální 

podpory při okresních úřadech, a to na základě písemné 

žádosti na příslušném tiskopise předepsaném Ministerstvem 

práce a sociálních věcí ČR. Příslušnými okresními úřady pak 

byly úřady v místě trvalého bydliště žadatele, které 

vydávají rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání dávky. 

   Oprávněná osoba, která nebyla spokojena s výsledky 

řízení o přiznání dávky státní sociální podpory, mohla 

proti rozhodnutí okresního úřadu podat odvolání, kterým se 

zabývalo MPSV ČR. 
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   V současné době jsou výkonem státní správy v oblasti 

státní sociální podpory pověřeny orgány státní sociální 

podpory, kterými jsou: 

 

a)  úřady státní sociální podpory, jimiž jsou 

1. úřady práce, 

2. úřady městských částí v hlavním městě Praze 

 

b) krajské úřady, 

c) Magistrát hlavního města Prahy. 

 

   Výkonem státní správy v oblasti  se podle zákona č. 

177/1995 Sb., o státní sociální podpoře rovněž zabývá 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

    Žadatelé o dávky mohou žádat stejným způsobem, na který 

byli zvyklí v předešlých letech. 

 

2.2.2 Institucionální zajištění sociální pomoci 

 

   Na začátku této kapitoly si připomeňme, že sociální 

pomoc je poskytována formou: 

 

a) sociálních služeb, které poskytují především NNO, 

kraje a obce, event. stát; 

b) sociálně-právní ochrany a dávek v hmotné nouzi, 

jejichž poskytovatelem je především stát prostřednictvím 

pověřených obecních úřadů. 

 

   „Za socialismu byl systém sociálních dávek koncipován tak, 

aby odpovídal potřebám direktivní ekonomiky. V rámci něj 

existovaly v podstatě dvě soustavy: jedna pro zaměstnané, druhá 

pro občany povoleně mimo zaměstnání. První byla založena na 

centralizovaném rozdělování práce a na mzdové regulaci, druhá na 

sociálním zabezpečení. První doplňovaly rodinné přídavky, druhou 

sociální péče. Systém sociálního zabezpečení nebyl určen k tomu, 
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aby pokrýval běžné situace přechodné chudoby, neboť socialismu 

„zrušil“ chudobu. Vedle mezd a dávek dostával každý obyvatel 

země dotace ve formě subvencování cen zboží, služeb, nájemného. 

V Československu činil tento doplňkový příjem přibližně jednu 

šestinu ročního objemu mezd.“ (Potůček, Radičová, str. 90, 

1998) 

 

   Systém sociální pomoci nebyl středem tehdejších zájmů. 

Jak uvádějí Potůček a Radičová (1998), tento systém byl jen 

jakousi reziduální formou sociálního zabezpečení. Stejní 

autoři upozorňují na to, že po roce 1989 zde chyběly 

mechanismy dynamické konstrukce výpočtu dávek a jejich 

valorizace. U sociální pomoci podle nich chyběl 

mechanismus, „který by zaktivizoval klienty sociální pomoci 

ke znovunabytí svébytnosti.“ (Potůček, Radičová, str. 90, 

1998) 

 

   Sociální služby po roce 1989 poskytují především 

nestátní subjekty jako jsou např. občanská sdružení, ale i 

kraje a obce. V některých případech je zřizovatelem 

některých zařízení stát. 

   Nestátní subjekty citlivěji reagují na aktuální potřeby 

občanů, proto k nim lidé mívají větší důvěru. Jsou 

financovány ze systému dotací MPSV, grantů, či z jiných 

finančních zdrojů (např. využití peněz z Evropských 

strukturálních fondů). 

   Přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

došlo ke změnám, které ovlivnily i poskytovatele sociálních 

služeb. Podle nové koncepce příspěvku na péči, se tato 

dávka soustředí do rukou těch osob, které na ni splňují 

nárok a na nich samotných pak je, jak s finančním obnosem 

naloží. Poskytovatelům sociálních služeb byly kráceny 

dotace, neboť stát předpokládá, že osoby si budou sociální 

služby „kupovat“. Mnoho subjektů se tak dostalo do velkých 

finančních potíží. 
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   Poskytování dávek sociální péče a dávek v hmotné nouzi 

spadá do působnosti sociálních odborů, které se dále člení 

na jednotlivá oddělení podle povahy poskytovaných dávek 

(např. oddělení sociální péče, které ve správním řízení 

rozhoduje o finanční pomoci rodinám s nezaopatřenými dětmi 

či těhotným ženám).  

   V současné době by podle nového zákona o pomoci v hmotné 

nouzi měl být věnován větší důraz na sociální práci 

s klientem, na jeho aktivizaci a posilování jeho kompetencí 

tak, aby poskytnutí dávky v hmotné nouzi bylo až tím 

nejkrajnějším východiskem.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

45 

3. MĚNÍCÍ SE POTŘEBY RODIN S DĚTMI V ČASE 

 

   „Rodina se mění, ale vždy je stabilizujícím prvkem 

společnosti“. (Možný, str. 14, 2006) 

 

   V této kapitole se budeme zabývat změnami, kterými 

v uplynulém století prošla rodina a v souvislosti s tím se 

podíváme na měnící se potřeby rodiny. Aby stát dokázal 

flexibilně reagovat na tyto změny, mělo by nejprve dojít 

k jejich definici a poznání. Měli bychom si rovněž uvědomit 

existenci vnějších činitelů, které ke změnám v rodinném 

životě vedou. 

    

3.1 Definice rodiny  

 

   Původ slova rodina v indoevropských jazycích poukazuje 

na její ekonomický základ. Možný (2006) uvádí, že po 

staletí vztahy v rodině směřovaly téměř bez výjimky 

k vlastnictví a autoritě, ne k lásce. Ve starém Řecku se 

pro rodinu používal výraz oikos (značení též pro majetek a 

bydliště). Vývojem se toto slovo přeměnilo do dnešní podoby 

– na slovo ekonomie. V naší kultuře můžeme narazit na tzv. 

rodinnou ekonomii, protože k produkci a konzumu vlastnictví 

docházelo právě v rodinách. 

   Z latiny pak známe slovo familia, které převzaly 

germánské románské jazyky jako označení pro rodinu. Pro 

příklad uveďme obměnu slova familia v jiných jazycích: 

angl. the family, něm. die Fiamilie, franc. l´famille, 

špan. familia, it. famiglia, …). Zajímavé je, že Římané 

nepoužívali slovo familia pro rodinu (tedy pro pokrevní 

vztahy), nýbrž pro označení všeho majetku domácnosti. 

Famulus je v latině označení pro sluhu. Plebejská forma 

sňatku znamenala pro Římany to, že muž si koupil ženu, ta 
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byla uznána za jeho vlastnictví, tzn. že byla jeho familia 

(majetek).   

 

Současná rodina představuje egalitární typ rodiny. Je 

typem rodiny, kde dochází ke zrovnoprávnění postavení ženy 

v rodině, k její emancipaci. Matky, ženy se stávají hlavou, 

živitelkou rodiny. Toto se odráží i ve výchově dětí. 

 

   Dokument „Národní koncepce rodinné politiky“ formuluje 

zcela oprávněně jako jedno z východisek podporu 

samostatnosti a autonomie rodiny, a to ve smyslu posilování 

vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za její 

funkčnost a stabilitu a ve smyslu posilování a ekonomické a 

sociální suverenity rodin a jejích členů na trhu práce a 

prostřednictvím systému sociálního zabezpečení (včetně 

služeb pro rodiny) tak, aby byla schopna plnit svoji úlohu 

ve všech obdobích svého vývojového cyklu a vůči všem svým 

členům. (Národní koncepce rodinné politiky, str. 9) 

 

 

3.2 Měnící se pojetí rodiny 

 

   Podle Možného (2006) není již možné považovat rodinu za 

morfostatickou instituci, za kterou byla pokládána po celé 

19. století a ještě až do první poloviny století dvacátého.  

   Rodina reprezentuje sociální instituci, jejíž základním 

účelem je vytváření soukromého prostoru pro reprodukci 

společnosti navzdory chaosu, který vládne ve světě 

veřejném. Rodina působí jako ochránce svých členů, nemění 

svůj tvar, zvyky, vnitřní uspořádání a změny ve svém okolí 

se snaží vyrovnávat. Možný (2006) uvádí, že rodina vývoj 

nebo pokrok nebrzdí, ba právě naopak; rodina svou 

stabilitou umožňuje, dokonce i podporuje, společenskou 
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dynamiku, protože ochraňuje společenský systém před zmatkem 

a zhroucením. 

 

   Nelze než citovat slova Ivo Možného (2006), který ve 

svém díle zpochybňuje neměnnost rodiny.  

   

   „Tak jako byla rodina kotvou jistoty pro obyčejného člověka, 

byla i pro badatele při zkoumání společenského vývoje stálým 

prvkem. O rodině si mohl být sociální teoretik dlouho jist, že 

se ve svých funkcích i základní struktuře ve svém dnešním stavu 

neliší významně od toho, jak vypadala na počátku naší 

civilizace. A že může s rozumnou mírou jistoty předpokládat 

principiálně stejné fungování a strukturu rodiny třeba i po 

dalším století dynamického vývoje moderních společností. Povaha 

moci, povaha osídlení, povaha nerovnosti, povaha práce – to 

všechno a ještě mnohé další procházelo revolučními změnami a 

dalo se očekávat, že se bude měnit i dále. Ale tatínek, maminka 

a děti? Jevilo se, že rodina působí a bude dále působit jako 

nenápadný, ale velmi významný stabilizující prvek, který 

zaručuje společnosti koherenci a staví hráz anomii v proudu 

radikálních změn.“ (Možný, str. 14 – 15, 2006) 

 

   Podle Možného (2006) toto přesvědčení přetrvávalo nejen 

do poloviny 20. století. Jako argument proti citovanému 

tvrzení uvádí, že už i nejstarší etické a morálně 

normativní společnosti ztrácí svou sílu. Tyto společnosti 

kladly důraz na rodinný život a již podle Konfucia by vedlo 

k prosperitě a většímu štěstí, kdyby se každý choval 

spořádaně ve svém rodinném životě. 

 

   Zajímavostí, kterou Možný (2006) uvádí a kterou si možná 

neuvědomujeme, je, že hierarchické uspořádání vztahů 

v rodině od pradávna sloužilo jako opora a legitimizace 

hierarchických uspořádání vyšších společenských celků a 
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respekt vůči hlavě rodiny socializovalo respektování moci 

panovníka. 

  

   Pro společenské instituce platí to, pro co ekonomové 

vytvořili název path dependency – tedy závislost současného 

stavu na tom, jakými stavy instituce ve své historii 

prošla. Rodina jako instituce (ale i každá jednotlivá 

rodina se svou historií) může být přímo exemplárním 

příkladem takové závislosti. (Možný, str. 16, 2006) 

 

 

3.3 Charakteristika změn rodiny od tradiční až 

     k postmoderní společnosti 

 

   Tuto kapitolu začneme stručným ohlédnutím na dobu 

nedávno minulou. Konkrétně se podíváme na léta padesátá až 

osmdesátá 20. století.  

 

   Velmi se mi líbí Možného (2006) přirovnání 50. let 

k jakémusi retročasu, kdy se podle něj rodina pokusila 

obnovit své ústřední postavení ve společnosti a zároveň 

ukázat, že si stále udržuje svou tradiční vnitřní harmonii, 

uspořádání, pevnou hierarchii. Po relativně klidných 50. 

letech, kdy  v rodině měly místo tradiční hodnoty, přišla 

léta šedesátá a s nimi dospívají i mladí lidé narození 

těsně po 2. světové válce. Jak uvádí Možný (2006), tato 

nebývale silná generace je odhodlána prosadit svůj systém 

hodnot a postavit se čelem k rozporům, od nichž jejich 

rodiče v dobré víře odvraceli tvář. Tato generace vyrůstala 

právě v padesátých letech, která byla v USA i v západní 

Evropě považována za dekádu rodiny. Skutečnost však byla 

taková, že právě na konci této dekády došlo ke snižování 

porodnosti a zvyšování rozvodovosti. 
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   „Děti v rodině vnímaly ostřeji rodinnou realitu nežli 

rodinnou rétoriku. Když pak dospívaly, odmítly rodinnou rétoriku 

jako pokryteckou a začaly klást otázku po samém smyslu tradiční 

rodiny. Západní Evropou a Spojenými státy prošla vlna sociálních 

nepokojů, radikálních hnutí a (zatím) i posledního vzmachu 

velkých ideologií. Pod vlivem marxismu (často radikálního, 

maoistického zabarvení) a feminismu (v radikální podobě i 

lesbicky orientovaného) byla tradiční rodina označena za 

ideologický, utlačující koncept, jenž nereprezentuje nic 

v realitě; a pokud ano, tím hůř!“ (Možný, str. 20 – 21, 2006) 

 

   Pro nás je podstatné, že kritika rodiny opravdu 

prokázala, že instituce, která byla odnepaměti považována 

za prakticky nejstabilnější výtvor naší civilizace, se 

nejméně od první světové války podstatně změnila a podle 

slov Možného (2006) dále mění.  

 

   Podívejme se nyní na změny, kterými rodina po staletí 

prošla a které nejsou nevýznamné. Možný (2006) je 

vyjmenovává takto: 

 

1. Padl monopol na legitimní sex, který po staletí držela 

rodina v křesťanském kulturním okruhu. Všeobecně legitimním 

se stal předmanželský sex, nyní se klade otazník i nad 

monopolní právo manžela na sex toho druhého. 

 

2. Přestože rodina ztratila monopol na legitimizaci sexu, 

mohla dále fungovat jako institucionalizovaná legitimizace 

reprodukčního aktu. Protože nové technologie, jako např. 

hormonální antikoncepce, postavily podle Možného (2006) 

poprvé v dějinách lidstva účinnou bariéru mezi sex a 

početí, i při legitimizaci mimomanželského sexu tak mohl 

rodině zůstat monopol na plození dětí, což skutečně také 

dlouho zůstával. Avšak od počátku 70. let 20. století strmě 

narůstá počet dětí narozených mimo manželský svazek 
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(„nelegitimních“ dětí). Tehdy je skutečně těžké mluvit o 

monopolu manželství na plození dětí. 

 

3. Ačkoli nám to v dnešní moderní společnosti bude připadat 

zastaralé, natož abychom to považovali za přínosné, 

tradiční rodina přispívala ke stabilitě i tím, že výběr 

partnera byl v rukou rodičů. Přestože z našeho pohledu se 

jednalo o zamezování svobodného rozhodnutí vzít si partnera 

podle své volby, tehdejší rodiče měli zájem na tom, aby se 

uchovalo společenské postavení rodiny, majetku, ale i 

kulturního habitu. 

 

   „…Individualistické klima, hodnota svobodné volby, 

zdůrazňovaná na úkor hodnoty odpovědnosti, a ztráta sociálních 

distancí v demokratických společnostech způsobily spolu 

s otevřeností mobilitních drah postupně podstatné oslabení vlivu 

rodiny původu na potenciální status rodiny prokreační a 

minimalizovaly tento stabilizující prvek. Dvě světové války, 

světová hospodářská krize mezi nimi, u nás zejména i 

komunistický puč, také demonstrovaly, jak malá je jistota 

trvalého držení a nezměnitelné hodnoty rodinných majetků.“ 

(Možný, str. 21 – 22, 2006)  

 

4. Další změnou, která plynutím dějin nastala, je prvek 

nezrušitelnosti sezdaného svazku, tak to alespoň vnímalo 

křesťanství. Změna přišla ve chvíli, kdy se uzavření 

manželství stalo předmětem občanské smlouvy. Jakožto právní 

kontrakt bylo najednou manželství vypověditelné jednou ze 

stran. To byl počátek zvýšeného růstu rozvodů a opakovaných 

manželství.  

 

5. S prohlubující se dělbou a vznikem a rozvojem institucí 

došlo k vyvlastění řady tradičních funkcí, které do té doby 

náležely jen rodině. První významnou změnou  bylo oddělení 

bydliště od pracoviště. Rodině se tak vzdálil „námezdně“ 
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zaměstnaný muž. Formální instituce a specialisté nastoupili 

tam, kde byla rodin dříve nezastupitelná, tzn.  že škola 

převzala vzdělávání dětí, nemocnice a síť sociálních 

zařízení převzaly péči o nemocné, postižené a staré. 

 

6. Možný (2006) upozorňuje na to, že hlavním smyslem rodiny 

byla výchova dětí. Uvádí, že dětí se rodilo hodně a ačkoli 

konečný počet v rodině snižovala vysoká úmrtnost, péče o 

děti naplňovala život ženy i muže. Polovina 20. století 

s sebou přinesla nástroj regulace porodnosti, a tím byla 

antikoncepce. Zhruba od poloviny sedmdesátých let se 

v západních civilizacích začala snižovat natalita a dnes je 

v mnoha případech nejčastějším typem rodina s jedním 

dítětem. 

 

7. Nezanedbatelnou změnou v rodinách je zaměstnanost ženy. 

Ty v padesátých letech hromadně opouštějí péči o děti (tu 

nahrazují instituce) a domácnost a vrhají se budovat 

profesní kariéru, která se pro ně pomalu stává stejně 

důležitou jako pro muže.  

 

   „To všechno jsou naprosto podstatné změny, hluboce zasahující 

sociální struktury soudobých společností našeho civilizačního 

okruhu i individuální životy všech jejich členů. Některé změny 

pak vyvolávají nutně další změny, po rodině moderní přichází 

rodina postmoderní…“ (Možný, str. 23, 2006) 
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Tab.2 Základní charakteristiky tradiční, moderní a postmoderní 

rodiny 

 Tradiční Moderní Postmoderní 

Struktura široká, 

vícegenerační 

nukleární, 

manželská 

variabilní, 

individualizovaná 

 

Základní 

kapitál 

 

ekonomický 

ekonomický, 

sociální, 

kulturní 

 

sociální, KULTURNÍ 

Legitimizace sex, děti Děti NELEGITIMIZUJE 

 

Role 

komplementární8, 

hierarchizované 

segregované, 

komplementární 

 

individualizované 

 

Funkce 

 

univerzální 

pečovatelské, 

statusotvorné, 

citové 

 

CITOVÉ 

 

Autorita 

 

otec 

otec – matka, 

funkčně 

segregované 

 

individualizovaná, 

slabá 

Reprezentace 

diskursu 

náboženský, 

církevní 

 

Občanský 

 

masmediální 

Mezigenerační 

přenos 

patrilineární9, 

autoritativní 

demokratický, 

smíšený 

slabý 

(Možný, I.: Rodina a společnost, str. 23, 2006) 

 

   Připomeňme si, co vedlo  ke zkoumání rodiny, rodinných 

vztahů, vnějších a vnitřních činitelů, které směřovaly ke 

změnám uvnitř rodiny projevujícím se i navenek. Byla to 

především skutečnost překotné urbanizace a industrializace, 

jak uvádí Možný (2006), která nepříznivě zapůsobila na 

tradiční společnost venkovských komunit a malých měst, do 

té doby pevně spjatých se svým zemědělským prostředím. 

 

   … „Myšlenkový svět středověku, orientovaný kolem náboženské 

víry a katolické (později také protestantské) církve, se 

rozpadal, normativní systém i praktické kontrolní mechanismy 

s ním spjaté ztrácely v náhle nebývale mobilní populaci na 

                                                 
8 Komplementární – navzájem se doplňující 
9   Patrilineární – následný v příbuzenství počítaného pouze v mužské 
(otcovské) linii (Akademický  slovník cizích slov, 1998) 
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účinnosti. Pro nový způsob organizace práce a osídlení nebyly 

dosud vyvinuty kulturní vzory. Vyjednávání o tom, jaké jsou 

legitimní nároky či oprávnění rychle rostoucího „čtvrtého stavu“ 

– průmyslového proletariátu, byla v samých začátcích. Nové 

bohatství malých a středních vlastníků bylo vesměs organizováno 

v rodinných podnicích. „Měšťanská rodina“ neobyčejně sílila a 

stala se kulturním modelem a základní institucí sociální 

struktury. Nová chudoba naopak oslabovala a ohrožovala rodinné 

svazky a svým rozsahem plodila hrozivé množství a nebývalou 

intenzitu sociálních problémů.“ (Možný, str. 35 – 36, 2006)  

 

3.4 Zkoumání rodiny a rodinného života 

 

   Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách či 

úředníci, kteří pracují s rodinou a jejími dětmi, se 

setkávají se situacemi, kdy je potřeba udělat si „obrázek“ 

o rodině, které je nutné z nejrůznějších důvodů pomoci ze 

strany státu, obce či jiné organizace. Z výše jmenovaných 

je to právě sociální pracovník, který s rodinou úzce 

spolupracuje. K posouzení obtížné životní situace, ale také 

v rámci chránění zájmů dítěte, je důležité, aby sociální 

pracovník s rodinou spolupracoval, popř. učinil v rodině 

návštěvu, důležitou ke zpracování sociální anamnézy. Každá 

rodina je však nezaměnitelná. K alespoň částečnému 

pochopení jejích zákonitostí, identifikaci potřeb 

jednotlivých členů, porozumění vzorcům chování či 

komunikačním procesům, je nutné s rodinou déle 

spolupracovat. Je potřeba vytvořit atmosféru vzájemné 

důvěry a vycítit snahu ze strany rodiny svou situaci 

změnit. 

   Rodinný život ovlivňuje mnoho faktorů, jako je např. 

zdraví jednotlivých členů, zaměstnanost, bydlení, finanční 

situace, závislost na sociálním systému, věk rodičů při 

narození prvního potomka, vzdělání, rozvod, život na 

vesnici či ve městě apod. Těchto vlivů bychom si při práci 
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s rodinou měli všímat, neboť každý z faktorů nám pomůže 

rodinu vnímat jako křehkou instituci, kterou každá změna 

může ohrozit a dovést ji k rozpadu. Na sociálním systému 

pak je, aby na tyto změny citlivě reagoval, a to vždy 

s ohledem na zájmy a potřeby dítěte. 

 

   Jako zajímavost, která se týká studia rodiny, si můžeme 

uvést výzkum Francouze Frédérica Le Playe10, jehož povolání 

důlního odborníka zavedlo v první polovině 20. století do 

hornických osad v německém pohoří Harz. Zde se věnoval 

studiu rodin, zvláště si pak všímal, jak hospodaří 

s penězi. On sám měl vyvinuté silné sociální cítění a 

toužil nalézt prostředky k nápravě „sociálních neřádů“.  

   Le Play svůj výzkum založil na zúčastěném pozorování, 

případových studiích (ve zkoumaných rodinách žil jako 

podnájemník); vytvořil schéma výzkumného rozhovoru a 

dotazník, na základě něhož shromažďoval informace o vzniku 

rodinného rozpočtu. Myslím, že i v dnešní době si můžeme 

z Le Playova výzkumu vzít příklad, neboť vyčerpávajícím 

způsobem popsal nejen rodinný rozpočet, ale i místo, kde 

rodina žije, pracovní příležitosti v okolí, pracovní poměry 

rodiny, náboženství a životní postoje členů rodiny, životní 

styl, hygienické návyky, sociální kontakty i volnočasové 

aktivity rodiny. Frédéric Le Play stál na počátku dlouhého 

a systematického shromažďování dat o následcích 

industrializace. Na konci těchto výzkumů pak byly tvořeny 

základy sociálních politik, jež se však ubíraly docela 

jiným směrem než konzervativní Le Playeovy teorie, které 

stály na jejich počátku.  

 

                                                 
10 Frédéric Le Play (1806 – 1882) – uznávaný důlní odborník; věnoval 
se studiu dělnických rodin a rodinných rozpočtů; založil Společnost 
pro sociální ekonomii 
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… „Sociální stát druhé poloviny dvacátého století by tohoto 

konzervativního inženýra z časů Julese Verna zajisté překvapil.“ 

(Možný, str. 36, 2006) 

         

„Třídní rozdíly“ v rodinném chování 

 

   Pokud chceme analyzovat systém sociální pomoci a státní 

podpory na základě jeho účinnosti, musíme si uvědomit i 

sociální diferenciaci příjemců. Aby byl systém dostatečně 

účinný, je potřeba vnímat odlišnosti mezi jednotlivými 

vrstvami obyvatel. Proto se ve stručnosti podívejme na 

aspekty ovlivňující strukturu příjemců.  

   

   V následující řádcích nám Možný (2006) předkládá teorie  

týkající se výběru partnerů, zakládání rodiny, ale i 

aspekty ovlivňující sňatečnost, časné těhotenství, věk 

rodičky, počet dětí v rodině. Nelze si nepovšimnout rozdílů 

mezi jednotlivými společenskými vrstvami. 

    

   Nejvyšší homogamii vykazují nejvyšší a nejnižší sociální 

třída. To znamená, že si vysokoškolák vezme za manželku 

vysokoškolačku a muž se základním vzděláním ženu s tímtéž 

vzděláním. Homogamie u lidí se středním typem vzdělání je 

nižší  než u jiných vrstev. 

   Velké rozdíly nalézáme ve sňatkovém věku. Lidé z vyšších 

společenských tříd uzavírají sňatky později nežli páry 

z nižších tříd. Toto samozřejmě ovlivňuje delší školní 

docházka (u nejvyšší společenské vrstvy to je především 

studium na vysoké škole), ale i vysoká úroveň používání 

kontraceptiv, která vede k vyloučení brzkého sňatku 

z důvodu těhotenství nevěsty.   

   Více než dvakrát větší pravděpodobnost je, že nalezneme 

těhotné ženy mladší dvaceti let u nižších vrstev než u 

vyšších, jak uvádí Možný (2006). Ten zároveň upozorňuje, že 
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tento jev souvisí s ranějším počátkem pohlavního života a 

nedostatečným používáním některé z forem antikoncepce.  

   Podíváme-li se na počet dětí v rodině, pak i zde můžeme 

vystopovat rozdíly mezi vrstvami. Podle Možného (2006) je 

tato skutečnost podmíněna historicky. Krátkým historickým 

exkurzem si připomeňme, že vyšší třídy počaly omezovat 

počet dětí v rodině jako první. Zhruba do poloviny 19. 

století můžeme nalézt u vyšších vrstev více dětí než u 

rodin patřící mezi nižší vrstvy. Zlepšující se zdravotní a 

sociální poměry měly za následek, že do rodin z nižších 

vrstev děti rychle přibývaly, zatímco střední třída jejich 

počet začala omezovat. Na počátku 20. století se situace 

obrátila a byly to právě nejchudší rodiny, kde se rodilo 

dětí nejvíce.  

 

   … „Po první světové válce se uvědomělé užívání antikoncepce 

nejdříve rozšířilo do nižší střední nemanuální třídy, a 

v procesu dalšího všeobecného poklesu porodnosti začalo ubývat 

dětí i v dělnických rodinách a nakonec i na vesnici. Více dětí 

v rodině najdeme nejčastěji u marginalizovaných sociálních 

skupin – a v některých společnostech na samém konci 

stratifikačního žebříčku.“ … (Možný, str. 100 – 101, 2006)                                                                                             

 

   Vrátíme-li se zpět k vlivu výše vzdělání matky  na počet 

pořizovaných dětí, pak v České republice již po několik 

generací platí, že čím je vyšší vzdělání matky, tím méně má 

dětí. (Možný, 2006) 

 

3.5 Základní charakteristiky postmoderní rodiny 

 

   „Postmoderní rodiny již nejsou zakládány proto, aby 

reprodukovaly populaci nebo jinak prospívaly velkým 

společenstvím lidí. Rodiny postmoderní doby jsou zakládány kvůli 

uspokojování citových potřeb partnerů (nikoli dětí!). Stabilita 

těchto rodin proto stojí a padá s citovou bilancí partnerského 
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vztahu. Rodina je stále více privátním podnikem.“ … (Matoušek a 

kol., 2003). 

 

   Možný (2006) uvádí, že pro další vývoj je 

charakteristické hledání možností jak sloučit mateřství a 

zaměstnání, což vedlo k diferenciaci životních drah. 

Objevuje se nový trend, a tím je rozhodnutí žen, pro které 

je povolání a budování kariéry přednější než zakládání 

rodiny, pro bezdětnost. Tento trend vedl na počátku 80. let 

20. století k diskusi o tzv. „mateřském platu“. Do veřejné 

debaty byl vnesen návrh (jak uvádí Možný, 2006, bylo tak 

učiněno feminismem jako politickým hnutím), aby ženy, které 

se rozhodnou pro mateřství, pobíraly ze sociálního systému 

tzv. „mateřský plat.“ Plat měl být v takové výši, aby 

z něho mohla matka platit, v případě, že se rozhodne odejít 

do zaměstnání dříve, než její nejmladší dítě dosáhne 

určitého věku, hospodyni či chůvu, které by ji v době 

nepřítomnosti v rodině zastoupily.   

 

   „Jak ovšem začínal mít sociální stát i v těch nejbohatších 

zemích hloub a hloub do kapsy, naděje na institucionální řešení 

slábla: rostla také nezaměstnanost a zvětšoval se podíl lidí 

v důchodovém věku, takže ani při zvyšující se produktivitě 

nestačili ti, kdož zůstávali zaměstnaní, pokrýt náklady na 

přerozdělování.“ (Možný, str. 193, 2006) 

 

� Rodinný život bez společného soužití partnerů  

 

   V České republice můžeme pozorovat častý výskyt 

rodinných uspořádání, kdy má žena partnera, ale nesdílí 

s ním společnou domácnost, tzv. living apart together. 

(Možný, 2006 uvádí, že je to druhá nejčastěji se 

vyskytující podoba partnerství bez společného soužití.) 
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    Toto uspořádání má vliv i na výši sociálních dávek. 

Ženy samoživitelky často uvádějí, že nežijí s partnerem ve 

společné domácnosti a nemají tudíž společné příjmy. My 

můžeme jen spekulovat nad tím, zda opravdu ze strany 

partnera neplyne ženě žádný příjem. O to vyšší finanční 

pomoc může žena očekávat od státu v podobě dávek státní 

sociální podpory či dávek v hmotné nouzi. 

 

� Rodina zaměstnané ženy 

 

   Změny v rodině musíme rovněž hledat v souvislosti 

s emancipačními snahami žen. Podívejme se do 19. století, 

kdy byla žena, podle Možného (2006), ekonomicky i právně 

závislá na manželovi. Základní nástroj vymanění se žen z 

„poddanství“ pak byl spatřován v otevření světa práce ženám 

– placené práce mimo domov. 

 

    Matoušek (2003) uvádí, že v 50. letech 20. století 

prudce stoupala zaměstnanost žen, čímž se naplňovaly 

potřeby bujícího průmyslu v tehdejším Československu. Bylo 

dosaženo téměř úplné zaměstnanosti žen v tzv. produktivním 

věku. Z ekonomického hlediska to byla i nutnost, neboť 

rodina nemohla vystačit jen s jedním příjmem – příjmem 

muže. 

 

   Matoušek (2003) zdůrazňuje, že česká rodina nese všechny 

atributy rodiny zaměstnané ženy. Stejně jako v 50. letech 

je toto pokládáno za nutnost, neboť jen málokterá rodina by 

v dnešní době při zachování předpokladu úplné rodiny 

vystačila jen s jedním platem. 
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� Romské rodiny jako specifická skupina příjemců sociálních 

dávek a jiných forem sociální pomoci 

 

   V následujících řádcích se dotkneme ožehavého tématu, a 

tím jsou romské rodiny jako specifická skupina příjemců 

sociálních dávek a jiných forem sociální pomoci. 

   Mnoho obyvatel ČR vnímá tuto menšinu jako 

nepřizpůsobivou, stále se dovolávající svých práv a 

nerespektující povinnosti, žijící z podpory státu. My se na 

romské rodiny podíváme z jiného úhlu pohledu. Konkrétně 

nahlédneme do minulosti, která nám pomůže pochopit 

postavení současných romských rodin vůči formám sociální 

pomoci poskytovaných státem, obcemi či NNO a uvědomit si, 

že začlenění Romů do společnosti tak, jak si představuje 

většinová společnost, je záležitostí pro několik budoucích 

generací. 

 

   Harna a Prokš (2001) uvádí, že v 50. letech 20. století 

byly na území současné ČR přinuceny přijít tisíce Romů 

z východního Slovenska, aby jako pracovní síla podpořily 

bující průmysl. 

   Komunistický režim v té době vytvářel systém sociálního 

zabezpečení, o jehož působení můžeme říci, že bylo 

nastaveno automaticky, a který byl příznivější zejména pro 

sociálně málo přizpůsobivé jedince. Jako příklad si uveďme 

systém přídavků na dítě, jež byl progresivně odstupňován a 

vycházel vstříc rodinám s velkým počtem dětí (do této 

kategorie zapadala většina romských rodin).  

   Výplata většiny sociálních dávek poskytovala nejen 

romským rodinám náhradní příjmy v takové výši, že prakticky 

byly stále méně závislé na příjmech z pracovní činnosti.  

   Sociální péče státu představovala pro Romy něco docela 

nového, neboť s tímto systémem se ve svých tradičních 

osadách neměli možnost potkávat. Z toho plyne, že nikdy 



 
 

60 

nebyli závislí na podpoře státu. Avšak díky automatickému 

vyplácení sociálních dávek začali často nabývat pocitu, že 

je povinností státu se o ně za každé situace postarat. Tato 

„péče“ státu je začala nepříznivě ovlivňovat, konkrétně 

jejich vztah k práci, dávala jim prostor pro větší 

fluktuaci, zvyšování nemocnosti, absentérství, docházelo 

k demotivaci zvyšovat si vzdělání a kvalifikaci. (Harna a 

Prokš, 2001)  

 

   Podobnou situaci kolem romských rodin můžeme vnímat i 

nadále. Přes všechna integrační opatření jsou v romských 

rodinách patrné trendy znesnadňující jejich plynulé 

začlenění, a to v podobě velmi časných těhotenství (před 

18. rokem věku), vysokého počtu dětí (4 a více), nízké 

kvalifikace a s tím spojené vysoké nezaměstnanosti, event. 

práce „načerno“ a vysoká míra závislosti na sociálních 

dávkách či jiných formách sociální pomoci. 

   Ačkoli výše uvedené popisuje negativa, na které naše 

společnost naráží, lze mezi současnými Romy, kteří si své 

rodiny začínají pořizovat od 2. poloviny 90. let, pozorovat 

zvyšující se snahy o vymanění se ze stereotypů, které 

v naší společnosti panují, a to především investicemi do 

vzdělání svých dětí. 

  

   Na závěr této kapitoly uvádím slova I. Možného, která 

vedou k zamyšlení nad tím, jak vlastně máme romské rodiny 

vnímat. Na jedné straně se zde střetávají názory vnímat 

Romy jako svébytný národ se svými tradicemi a kulturními 

vzorci, na straně druhé se zde za každou cenu pokoušíme o 

jejich integraci s tím, aby se vzdali všech svých návyků, 

které si po staletí mezi generacemi přenášejí. 

 

    … „A na dveře klepe ještě jedna diferenciace, přehlížená 

právě proto, že je tak nepříjemně zjevná. Nejméně každé dvacáté 
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české dítě je Rom. Zahrnovat rodinu Romů pod společný jmenovatel 

české rodiny je výrazem etnocentrismu a arogance gadžů, která už 

nemůže mít dlouhého trvání. I v české společnosti, jako ve všech 

ostatních, tu proti sobě pracují dvě tendence: tendence 

k segregaci etnik a „multikulturalitě“ a tendence k homogenizaci 

společnosti konzumním způsobem života až na úroveň globalizace.“ 

… (Možný, str. 111, 2006)  

 

3.6  Demografické vlivy jako činitelé proměny 

     rodiny 

 

   Současná podoba rodiny je formována pod vlivem 

demografických změn.  

 

Mezi hlavní vývojové trendy patří následující: 

 

I. zmenšování velikosti (nukleární) rodiny jako důsledku 

snižujícího se počtu dětí a zvyšujícího se počtu bezdětných 

párů, narůstajícího podílu neúplných rodin a přibývání 

nesezdaných párů. 

 

Tab. 3: Změny počtu domácností podle typu v letech 1980-2001  

Typ censové domácnosti*) 1980  1991  2001  

úplné rodinné s dětmi  1 476  1 396  1 091  

úplné rodinné bez dětí  1 081  1 117  1 243  

neúplné rodinné s dětmi  204  254  343  

ostatní vícečlenné  176  195  318  

jednotlivců  939  1 090  1 276  

Celkem  3 876  4 052  4 271  

Úhrn obyvatelstva  10 292 10 302 10 230 

 

*) se závislými dětmi respektive bez závislých dětí  

Převzato z: Kučera M., Bartoňová D., 2004  

 



 
 

62 

II. zmenšující se velikost domácností (viz tab. 3) – 

v letech 1991 – 2001 je patrné přerušení dlouhodobého 

trendu poklesu velikostí domácností s  censovými 

domácnostmi (vesměs vícegeneračními), přesto se  však 

velikost (tj. průměrný počet osob) dále snižovala u všech 

typů domácností sledovaných ve statistických datech. Jako 

důvod uvádějí autoři zvyšující se počet bytů, ale rovněž 

snaha o oddělené bydlení nukleárních rodin (např. počet 

členů úplných rodinných vícečlenných domácností poklesl 

v letech 1970 – 2001 z 3,20 na 2,97).  

 

III. snížení stability rodiny, což je považováno za 

důsledek vysoké úrovně a zvyšování rozvodovosti a také 

navyšování počtu nesezdaných soužití. Jako důvod se uvádí, 

že po rozpadu rodiny zanikají vazby mezi členy původní 

rodiny s potenciálním důsledkem v sociální izolovanosti 

nebo na druhé straně může dojít ke zpevnění vazeb mezi 

jinými příbuznými (např. nejčastěji na rodiče v případě 

neúplných rodin).  

 

IV. soužití generací v čase – tento jev je pozorován 

v souvislosti s prodlužováním délky života. Znamená to, že 

v rodinách narůstá počet členů s více či méně omezenou 

soběstačností. Společný život pod jednou střechou je 

udržován na nízké úrovni. Týká se především mladých 

manželství a později stárnoucích členů rodiny. Důležitým 

poznatkem je, že v menší míře spolu žijí v jednom bytě 

úplné rodiny s oběma rodiči jednoho z partnerů, zatímco 

došlo ke zvýšení podílu soužití úplných rodin s jedním 

z rodičů některého partnera. Není jisté, zda se jedná o 

důsledek zvýšené rozvodovosti nebo je důvodem péče o 

stárnoucího rodiče.  
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V. mezigenerační vzájemná pomoc - základem spolupráce 

uvnitř rodiny jsou partnerské a mezigenerační vztahy. 

Mezigenerační vztahy položené v citové rovině, jako je 

např. pocit sounáležitosti a potřeba kontaktů, ale i 

praktické (vzájemná pomoc a podpora), mají v českých 

rodinách hluboké kořeny. Mladá rodina např. vítá finanční 

pomoc, starší generace uvítají jinou formu pomoci 

(např.nákup, úklid), na druhé straně však svým blízkým 

nechtějí být na obtíž. (Bartoňová, 2005) 

 

   Tab. č. 4 Děti v úplných rodinných domácnostech 

Počet ZD v rodinách s dětmi (%)  Úplné 

rodiny 

bez 

ZD11 

(tis.) 

Úplné 

rodiny 

se ZD 

(tis.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

+ 

Prům. počet 

ZD v úplných 

rodinách s 

dětmi 

Prům. 

počet ZD 

v úplných 

rodinách 

celkem 

1961 1000 1045 44,2 37,6 12,5 5,7 1,82 1,05 

1970 1084 1404 47,6 39,6 9,9 2,9 1,70 0,95 

1980 1082 1475 36,8 49,2 11,7 2,3 1,80 1,04 

1991 1217 1396 40,5 48,1 9,8 1,6 1,73 0,96 

2001 1243 1091 43,4 47,4 7,7 1,5 1,67 0,78 

(Kučera, Bartoňová, str. 97, 2005) 

Pozn.: rok 1961 – děti do 14 let, 1970 do 15 let, jinak do 

děti do 26 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 ZD – závislé děti 
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 4. NÁSTROJE SOCIÁLNÍ POLITIKY PRO RODINY S DĚTMI 

 

   „Nástroje sociální politiky představují určitý systém, který 

se v čase pochopitelně vyvíjí, mění a zkvalitňuje vzhledem ke 

konkrétním záměrům sociální politiky. V současné sociální 

politice je kladen důraz především na to, aby její nástroje 

umožňovaly diferencované a adresné řešení zcela konkrétních 

sociálních situací konkrétních jedinců či sociálních skupin tak, 

aby nedocházelo ke zneužívání výhod těmi, kterým nejsou určeny. 

To je předpokladem toho, aby sociální politika byla dostatečně 

účinná a únosná z hlediska limitovaných finančních zdrojů.“ 

(Krebs a kol., str. 49, 2002) 

 

   V předchozích kapitolách byl nastíněn legislativní a 

institucionální vývoj týkající se pomoci a podpory rodinám 

s dětmi. V kapitole následující se zaměříme na jednotlivé  

nástroje sociální politiky, jejichž cílem je řešení 

nastalých sociálních událostí spojených s narozením, 

výchovou a péčí o děti, a to s ohledem na zákony, které 

nabyly účinnosti 1. ledna 2007. Popíšeme si zde jejich 

podstatu, principy a fungování. 

   

 

4.1  Obecně o nástrojích sociální politiky pro 

     rodiny s dětmi 

 

   Nástroje sociální politiky sloužící rodině k překonání 

obtížných situací spojených s narozením, péčí a výchovou o 

dítě, jsou v dnešní době nastaveny spíše tím směrem, aby 

„zahojily“ nepříznivou nebo zhoršenou finanční situaci, 

která nastala spolu se vznikem sociální události. Musíme si 

však uvědomit různorodost příjemců státní sociální podpory 

či různých forem sociální pomoci. Na úvod si uveďme 

modelové situace, které jsou inspirovány skutečnými životy 
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dvou rodin. Po přečtení následujících řádků mnohý čtenář 

znejistí a začne přemýšlet, zda jsou nástroje sociální 

politiky směřující k rodině a dětem nastaveny tím správným 

směrem. Začne pochybovat nad jejich účinností, nad jejich 

citlivostí reagovat na události bezprostředně nastalé.    

 

Rodina č. 1 

   Rodiny, které před narozením dítěte nebyly závislé na sociálním 

příjmu, se dokáží po překlenutí 3 (4) let vrátit do původních kolejí. 

Důkazem je tato rodina, kde otec podniká na živnostenský list, matka 

mu ve firmě pomáhá s účetnictvím. Po narození jejich prvního dítěte 

s ním matka zůstává tři roky doma, poté nastupuje na základě pracovní 

smlouvy do nového zaměstnaní (účetní v NNO). Po dobu rodičovské 

dovolené matky se příjem rodiny citelně snížil. Vzhledem k tomu, že 

rodina splácí měsíčně hypotéku na byt, je pro ženu jasným rozhodnutím 

nástup do zaměstnání po 3. roce věku dítěte. Příjem rodiny se tak 

zvýší. Není nutné této rodině poskytovat podporu ve formě finančních 

sociálních dávek, je soběstačná. Pokud však nastane taková sociální 

situace, která rodinu vyřadí z jejich běžného fungování (např. ztráta 

zaměstnání jednoho z rodičů, pokles příjmu apod.), stát je tu opět, 

aby zasáhl a pomohl jí tuto situaci překlenout. 

 

   Jsou však rodiny, pro které je současný systém státní 

sociální podpory a sociální pomoci sociální pastí, ze které 

není úniku. Ukážeme si to na následujícím příkladu:  

 

    Rodina č. 2 

   Představme si rodinu, kde oba rodiče dosáhli základního vzdělání, 

v současné době vychovávají čtyři děti ve věku 3,5; 7; 10 a 14 let. 

Otec byl více jak půl roku nezaměstnaný, byl v evidenci uchazečů o 

zaměstnání na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, 

jako poslední zaměstnání uvádí podnikatelskou činnost na živnostenský 

list bez řádné účasti na zdravotním a sociálním pojištění (celkový 

dluh činí přes 80 tis. Kč). Matka je na rodičovské dovolené 

s nejmladším dítětem. Rodina je závislá na dávkách ze systému státní 

sociální podpory i na dávkách v hmotné nouzi. Otec po půlročním období 

nezaměstnanosti na základě pracovní smlouvy nastoupí do jedné velké 

společnosti, kde uklízí, plat mu je vyplácen ve výši minimální mzdy. 

Po půl roce otec z firmy odchází se slovy hodně práce, málo peněz, je 
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opět veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, 

přivydělává si načerno. Matka po skončení RD nastupuje na poloviční 

jako uklízečka do nemocnice, její plat činí 4 tis. Kč hrubého. Zde 

však po dvou měsících ukončuje pracovní poměr z důvodu těhotenství. 

Rodina je opět plně závislá na sociálních dávkách.     

 

   Situaci této rodiny bychom mohli opatřit komentářem, že 

z takto nastaveného systému sociální pomoci a podpory těží, 

jsou na něj navyklé a je pro ně prakticky nepředstavitelné, 

že by se bez něj dokázaly obejít. Argumentem pro tato slova 

může být porovnání výše minimální mzdy s např. výší 

rodičovského příspěvku. Rodina pak zákonitě ztrácí motivaci 

nalézt si práci, když může fungovat i bez ní. 

 

 

4.2 Životní a existenční minimum 

 

   Životní minimum je sociálně politické opatření. Jedná 

se o schéma, na základě kterého občané ze svých příjmů 

odvádějí daně a v případě, že čisté příjmy nedosahují 

určité společensky uznané minimální hranice, jsou tyto 

příjmy do její výše za předpokladu splnění určitých 

podmínek domácnostem (občanům) státem dorovnávány formou 

sociální dávky. (Krebs a kol., 2002)  

 

   Životní minimum dostalo po 16 letech nový nádech, neboť 

již není tvořeno dvousložkově, jako tomu bylo dosud, kdy 

jedna část odpovídala částce na osobní potřeby jedince a 

část druhá byla částkou na domácnost. Nyní tedy již do 

životního minima nejsou zahrnuty nezbytné náklady na 

bydlení.  

   Zákon č. 110/2006 Sb., o existenčním a životním minimu, 

nově definuje životní minimum jako minimální hranici 
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peněžních prostředků fyzických osob k zajištění výživy a 

ostatních základních osobních potřeb. 

   Existenční minimum je definováno jako minimální hranice 

příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění 

výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni 

umožňující přežití. 

   Životní minimum však plní i další úlohu, to zejména 

v systému státní sociální podpory, kde je kritériem pro 

poskytování některých dávek a pro určení jejich výše. 

(Krebs a kol., 2002) 

 

 

4.3 Nástroje sociální politiky sloužící rodinám  

    s dětmi v peněžité a nepeněžité podobě 

 

   Než přejdeme k jednotlivým nástrojům sociální politiky, 

podíváme se na jejich dělení podle formy, ve které se 

poskytují bez ohledu na to,  zda jsou vypláceny v rámci 

systému státní sociální podpory, nebo ze systému pomoci 

v hmotné nouzi. V zásadě rozlišujeme dva základní  typy 

dávek, a to dávky peněžité a nepeněžité povahy.  

 

4.3.1 Peněžité dávky 

 

   Peněžité dávky jsou finanční částky náležící té rodině: 

 

a) která na ně má nárok, 

b) které byly přiznány úředním rozhodnutím, 

c) které byly poskytnuty jako finanční dar. 
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   Tomeš (2001) také uvádí, že peněžité dávky mohou být 

rodině poskytnuty ve formě nenávratného plnění (tzv. dávka) 

nebo tzv. návratnou půjčkou. 

   Peněžitá dávka může mít dále povahu jednorázového plnění 

(jako je např. porodné a pohřebné) nebo se může v určitých 

intervalech opakovat (např. přídavky na děti). 

 

• Jednorázové peněžité dávky 

 

   Pro jednorázové peněžité dávky je charakteristické, že 

jsou vypláceny najednou v momentě, kdy na ně vznikne nárok 

(tzn. že žadatel splní zákonem stanovené podmínky rozhodné 

pro výplatu dávky). Zároveň však platí, že bude-li se znovu 

opakovat stejná sociální událost, kvůli které vznikl nárok 

na dávku, bude opět, jak uvádí Tomeš (2001), tato dávka 

poskytnuta. 

 

   Jako příklad typických jednorázových dávek si zde může 

uvést dvě dávky ze systému státní sociální podpory a těmi 

jsou porodné a pohřebné. 

 

• Opakující se peněžité dávky 

 

   Opakující se peněžité dávky jsou poskytovány pravidelně 

vždy k určitému datu a v určitém intervalu (např. měsíčně). 

Rovněž pro ně platí pravidlo, že se vyplácí vždy ze 

stejného důvodu, proto se pravidelně zkoumá trvání nároku 

na tuto dávku (např. u sociální příplatku se vždy 

čtvrtletně dokládá potvrzení o příjmech rodiny, aby 

zjistilo, zda má rodina stále nárok na výplatu této dávky). 

   Dojde-li ke změně situace, která ovlivní trvání nároku 

na dávku, posuzuje se nově nastalá situace. Po vyhodnocení 

je buď dávka zamítnuta, nebo je částka snížena, event. 

zvýšena. 
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   Typické pro opakující se peněžité dávky je i to, že se 

vyplácí ve stejné výši (nebo v případě valorizace cen 

v její valorizované výši). (Tomeš, 2001)   

 

   Tomeš (2001) definuje podmínky důležité pro přiznání 

dávky jako: 

 

(i)   věcné (sociální událost, která člověku vstoupí do 

      života), 

(ii) systémové (příslušnost k sociálnímu systému), 

(iii) formální (procesní způsobilost a podání žádosti). 

 

4.3.2  Nepeněžité (věcné) dávky 

 

   Věcné dávky mohou být stejně jako dávky peněžité povahy 

jednorázové nebo opakované. Tomeš (2001) uvádí, že je 

důležité se zamyslet nad tím, co poskytnutím dávky věcného 

charakteru chceme docílit. Jako hlavní důvody, kdy se 

přistoupí k poskytnutí plnění ve formě věcných dávek si 

uveďme následující: 

 

a) existence odůvodněného podezření, že by byla peněžitá 

dávky zneužita (např. v případě rodin s alkoholikem), 

b)  peněžitá dávky nemůže být z objektivních důvodů použita 

(např. nedostupnost na trhu) 

c) věcným plněním se lépe dosáhne účelu, pro který byla 

dávka určena. 

 

4.3.3 Typologie dávek státní sociální podpory 

 

   Sociální dávky, které jsou v současné době poskytovány 

v rámci systému státní sociální podpory, byly v uplynulém 

období poskytovány z různých sociálních systémů. Jak dále 
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uvádí Krebs a kol. (2002), právní úprava nebyla přehledná a 

v řadě případů citlivě nereagovala na potřeby současného 

vývoje. Vzhledem k valorizačním úpravám proto docházelo 

v první polovině 90. let k postupným změnám základních 

principů konstrukce dávek, a to tak, aby implementace 

systému státní sociální podpory do praxe bylo co 

nejjednodušší. (Krebs a kol., 2002) 

 

   Pojďme se nyní podívat na to, co bylo cílem postupu 

zavádění systému dávek státní sociální podpory do praxe. 

   V prvé řadě to bylo sjednocení dávek, které směřují od 

státu jako podpora občanům a rodinám s dětmi, do jednoho 

„balíčku.“ Nově jsou zde definovány ty dávky, které byly do 

té doby součástí jiných systémů (nemocenského pojištění, 

důchodového zabezpečení a sociální pomoci). 

   Dalším záměrem bylo zavedení nových sociálních dávek, 

které reagují na dosud neřešené sociální situace (např. 

příspěvek na bydlení). 

   V neposlední řadě se jednalo o změnu koncepce a přeměnu 

do té doby existujících nejvýznamnějších peněžitých dávek 

pro rodiny (přídavek na dítě odstupňovaný podle věku dítěte 

a sociální příplatek odvíjející se od celkového příjmu 

rodiny). (Krebs a kol., 2002) 

 

   Považuji za přínosné zmínit se o základních principech, 

jak je ve své publikaci uvádí Krebs a kol. (2002), na 

kterých je postaven systém státní sociální podpory. 

    

   Jedná se o princip: 

 

- komplexnosti, 

- sociální spravedlnosti, 

- utilitarity, 

- valorizace, 
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- skladebnosti, 

- dostupnosti, 

- nenáročnosti, 

- operativnosti. 

 

   Dávky státní sociální podpory, které jsou odvislé od 

příjmové situace rodiny (tzv. dávky testované, „means 

tested“), jsou odvozeny od životního minima. Životní 

minimum bylo zavedeno v roce 1991 jako státem uznaná dolní 

hranice částky, která je potřebná k zajištění výživy a 

dalších základních osobních potřeb členů rodiny a částky na 

domácnost. (Krebs a kol., 2002) 

  

   Důležitým principem, který systém státní sociální 

podpory naplňuje, je jedním z nejzákladnějších principů 

sociální politiky, a tím je princip solidarity, který je 

realizován směrem od bezdětných rodin k rodinám s dětmi a 

od vysokopříjmových rodin k rodinám s příjmy nízkými. 

 

   „Od roku 1995 se budoucí systém státní sociální podpory 

čím dál tím více začleňuje do konceptu státní rodinné 

politiky než do konceptu sociálního zabezpečení.“ (Potůček, 

Radičová, str. 143, 1998) 

 

   Zákonem č. 112/2006 Sb. přinášejícím změnu některých 

zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 110/2006 Sb., o 

životním a existenčním minimu, a zákona č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi, došlo od 1. ledna 2007 k nepřímé 

novelizaci zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů. (Informace č. 

12/2006 k novele zákona o státní sociální podpoře od 1. 

ledna 2007.)        

 

   Mezi dávky , které jsou závislé na výši příjmu patří: 
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1. přídavek na dítě, 

2. sociální příplatek, 

3. příspěvek na bydlení. 

 

   Za ostatní dávky se považují: 

 

1. rodičovský příspěvek, 

2. příspěvek na školní pomůcky, 

3. dávky pěstounské péče, 

4. porodné, 

5. pohřebné. 

 

   Systém státní sociální podpory podporuje i rodiny, které 

pečují a vychovávají dítě v pěstounské péči. To je možné 

považovat za významný krok k deinstitucionalizaci péče o 

dítě. 

 

Dávky pěstounské péče 

 

- příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 

- odměna pěstouna, 

- příspěvek při převzetí dítěte, 

- příspěvek na zakoupení motorového vozidla.   

 

Netestované dávky státní sociální podpory 

 

 Rodičovský příspěvek  

   Potůček, Radičová (1998) uvádí, že rodičovský příspěvek 

byl vždy popisovaný jako státní sociální dávka. Zároveň byl 

první sociální dávkou, která byla už v roce 1990 zvýšena a 

rovněž byla prodloužena doba poskytování dávky z dvou let 

na tři roky (v současné době jsou to max. 4 roky, pokud 
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jsou splněny podmínky nároku na tuto dávku v podobě osobní, 

řádné, celodenní péče o dítě). 

   Důležitou roli sehrálo v případě rodičovského příspěvku 

schválení zákona o životním minimu (1991). Po jeho přijetí 

se v říjnu 1993 uzákonila jeho přímá vazba na valorizaci 

životního minima, takže docházelo k tomu, že se rodičovský 

příspěvek zvyšoval vždy, když se zvýšilo životní minimum. 

(Potůček, Radičová, 1998) 

 

   Od 1. ledna 2007 došlo v rámci souvisejících úprav 

dalších zákonů ke zvýšení rodičovského příspěvku
12
. 

 Rodičovský příspěvek byl od počátku koncipován tak, aby 

alespoň částečně nahradil matce její ušlý příjem po dobu, 

kdy bude osobně, řádně a celodenně pečovat o své dítě. 

Vezmeme-li v úvahu, že se několik let významně neměnila 

jeho výše, rázem jsme na počátku 21. století byli na 

částce, která v žádném případě nemohla být považována za 

dostačující, byť sociální, příjem, kterým by mohla být 

rodina zabezpečena. 

 

   Výše rodičovského příspěvku za kalendářní měsíc se 

přestává od 1. ledna 2007 odvíjet od životního minima 

oprávněné osoby. Rozhodujícím podkladem pro stanovení výše 

se stává částka odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy 

v nepodnikatelské sféře za kalendářní rok, který o dva roky 

předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek 

poskytuje13. (Průměrná měsíční mzda v nepodnikatelské sféře 

se stanovuje podle zveřejněných údajů Českého statistického 

úřadu.) 

 

 

                                                 
12 Zvýšení si vyžádá v roce 2007 přibližně 14 mld. Kč navíc ze 
státního rozpočtu. 
13
 Výše rodičovského příspěvku v roce 2007 činí 7 582,- Kč. 
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Příspěvek na školní pomůcky   

   Příspěvek na školní pomůcky byl po mnoha diskusích 

implementován do zákona o státní sociální podpoře. Jeho 

smyslem bylo pomoci rodinám s dětmi nastupujícími k povinné 

školní docházce krýt alespoň částečně náklady spojené 

s nástupem do 1. třídy.  

   Stát v té době zareagoval na zvýšené  náklady, které 

vznikají rodině s dítětem nastupujícím do 1. třídy. Tato 

dávka však nebyla ušetřena mnohé kritiky. Objevovaly se 

argumenty, že zvýšené výdaje má i rodina, jejíž dítě 

nastupuje na střední či vysokou školu. Přesto však byl 

příspěvek na školní pomůcky schválen a zapuštěn do systému 

státní sociální podpory jako jedna z forem podpory rodin 

s dětmi. 

    Výše příspěvku na školní pomůcky činí 1 000,- Kč, je 

vyplácen jednorázově a dítěti náleží jen jednou. 

   Podmínkou pro výplatu této dávky je, že dítě splňuje 

nárok na přídavek na dítě a bylo přihlášeno k zápisu 

k povinné školní docházce. 

 

Porodné 

   Jednorázová dávka, jejíž výše činí součin částky na 

osobní potřeby narozeného dítěte, tzn. že dávka se zvyšuje 

vždy, když dojde ke zvýšení jednotlivých částek životního 

minima. 

 

   Pojďme detailněji nahlédnout na tuto dávku. Porodné je 

dávka, která slouží rodině k pokrytí alespoň některých 

zvýšených výdajů, které jí vznikly v souvislosti 

s narozením dítěte. V té podobě, v jaké porodné existuje od 

doby účinnosti zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, byla dávka několikrát navyšována v souvislosti se 

zvyšováním životního minima. Od 30. 4. 2006 však došlo 
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k prudkému zvýšení porodného, a to téměř o 100% na částku 

17 650,- Kč. 

   Porodné, jak ho známe v dnešní podobě, se počalo 

vyplácet jako dávka státní sociální podpory až po nabytí 

účinnosti zákona o státní sociální podpoře. Dříve byla tato 

dávka známá jako podpora při narození dítěte a byla 

poskytována jako jednorázová dávka z nemocenského pojištění 

na každé narozené dítě14. Stejně jako dnes byla i 

koncipována, tzn. že sloužila jako příspěvek na úhradu 

zvýšených nákladů, které v rodině vznikají při takové 

sociální události, jakou je narození dítěte. (Tomeš, 1968) 

 

   „I když tato dávka je u nás součástí peněžitých dávek 

nemocenského pojištění, bylo by ji možné zahrnout také do 

soustavy společenských podpor pro rodiny s dětmi a dát jí i 

výraznější populační charakter.“ (str. 211, Tomeš, 1968) 

 

   Již v té době byla dávka „porodného“ některými tvůrci 

sociální politiky vnímána jako jeden z nástrojů rodinné a 

pronatalitní politiky. K tomuto kroku došlo až po přijetí 

zákona o č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kdy 

koncepce takto navrženého systému státní podpory stále více 

zapadala do koncepce rodinné politiky státu. 

 

Pohřebné 

  Tato dávka je koncipována tak, aby pomohla rodině 

částečně krýt náklady spojené s pohřbem. 

   Výše pohřebného se řadu let nemění (přesněji od 1. 1, 

1998) a je stanovena jednorázovou částka 5 000,- Kč, která 

se vyplácí tomu, kdo vypraví pohřeb zemřelému. 

   Od 1. 1. 1998 je vláda ČR zmocněna svým nařízením zvýšit 

částku pohřebného, a to v případě, vzroste-li úhrnný index 

                                                 
14 Např. v roce 1968 byla tato dávka zákonem zvýšena z 650 Kč na 1 
000 Kčs. 
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spotřebitelských cen o 20 % od posledního stanovení výše 

pohřebného. (Kepková, 1997) 

 

Testované dávky státní sociální podpory   

 

Přídavek na dítě 

    Přídavek na dítě představuje základní dávku ze systému 

státní sociální podpory. Přídavek na dítě byl zaveden 

v roce 1945 jako podpora státu směrem k rodinám s dětmi, 

kdy se všichni obyvatelé vyrovnávali s nelehkou životní 

situací po 2. světové válce. Vzhledem k tomu, že u nás 

neexistovala ucelená pomoc pro rodiny s dětmi (nebyl 

zaveden systém jako je dnes), byly přídavky na dítě 

poskytovány z nemocenského pojištění. 

 

   „Přídavek na dítě představuje v současné době základní formu 

pomoci rodinám s dětmi, jejíž prostřednictvím stát částečně 

kompenzuje těmto rodinám skutečnost, že dlouhodobě značnou částí 

svých příjmů zabezpečují potřeby svých dětí a v důsledku této 

skutečnosti mají tedy dlouhodobě nižší životní úroveň ve 

srovnání s rodinami bezdětnými při stejných pracovních zásluhách 

živitelů rodin.“ (Krebs a kol, str. 201, 2002) 

 

   U přídavku na dítě je rozhodným příjmem, který se 

zjišťuje pro nárok na dávku, příjem rodiny v předchozím 

kalendářním roce. Aby rodina splnila podmínky nároku, nesmí 

její příjem překročit zákonem stanovený násobek životního 

minima rodiny. Do 31. prosince 2006 měla na přídavek na 

dítě nárok ta rodina, která nepřekročila 3násobek životního 

minima.  

 

   Výše přídavku na dítě se stanoví součinem částkou 

životního minima dítěte podle věku a příslušným 

koeficientem.  
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Sociální příplatek 

   Sociální příplatek je další důležitou dávkou státní 

sociální podpory. Na sociální příplatek byl přeměněn tzv. 

státní vyrovnávací příspěvek. Tento příplatek pomáhá 

pokrývat životní náklady rodinám s nezaopatřenými dětmi, 

jejichž příjem nedosahuje zákonem stanovené hranice. 

Rozhodný příjem rodiny musí být nižší než součin částky 

životního minima rodiny a koeficientu 2,20. 

   Žadatel o tuto dávku dokládá finanční situaci rodiny za 

uplynulé čtvrtletí, a to z toho důvodu, aby dávka mohla 

reagovat na změny v příjmové a sociální situaci rodiny již 

v průběhu kalendářního roku. (Krebs a kol., 2002)  

 

   Podle zákona o státní sociální podpoře se výše 

sociálního příplatku určí rozdílem mezi částkou životního 

minima nezaopatřeného dítěte a částkou určenou jako podíl, 

v jehož čitateli je součin částky na osobní potřeby dítěte 

a rozhodného příjmu rodiny a ve jmenovateli součin částky 

životního minima rodiny a koeficientu 2,20. 

 

   Při stanovení výše sociálního příplatku se přihlíží 

k tomu, zda  je jeden, příp. oba rodiče dlouhodobě těžce 

zdravotně postiženi, zda se jedná o osamoceného rodiče 

apod.  

 

Příspěvek na bydlení 

   Zcela novou podobu dostal od 1. ledna 2007 příspěvek na 

bydlení.  

    Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě 

hlášen k trvalému pobytu. U nově upraveného příspěvku na 

bydlení se rozlišuje, zda se jedná o bydlení v hlavním 

městě Praze nebo v ostatních částech České republiky, ale 
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také bydlí-li žadatel v bytě na základě nájemní smlouvy, 

nebo v družstevním bytě či bytě vlastníka. 

 

   Nárok má ten žadatel, jehož náklady na bydlení přesahují částku 

součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30  na území hl. m. 

Prahy koeficientu 0,35. a zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a 

koeficientu 0,30 a v Praze 0,35 není vyšší než částka normativních 

nákladů na bydlení. 

 

   V souvislosti s úpravou tohoto příspěvku se nyní 

setkáváme s novými pojmy, jako jsou náklady na bydlení, 

normativní náklady na bydlení, srovnatelné náklady a 

imputované nájemné. 

   Náklady na bydlení představují u bytů užívaných na 

základě nájemní smlouvy skutečné náklady na nájemné a 

případné náklady za plnění poskytované s užíváním bytu 

(např. provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, 

náklady na úklid společných prostor v domě apod.), pokud 

však nejsou součástí nájemného. 

   U družstevních bytů, bytů vlastníků a vlastníků 

nemovitostí se podle zákona postupuje odlišně. Za nájem se 

v těchto případech počítají tzv. srovnatelné náklady, které 

v sobě zahrnují tzv. imputované nájemné15. (Informace č. 

12/2006 k novele zákona o státní sociální podpoře od 1. 

ledna 2007.) Srovnatelné náklady se neprokazují, neboť 

jejich výše je pevně stanovena v § 25 odst. 1) písm. b 

zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 

 

   U bytů s nájemní smlouvou, ale i v bytech družstevních, 

bytech vlastníků a vlastníků nemovitostí se do nákladů na 

bydlení započítávají náklady za elektřinu, plyn, vodné, 

                                                 
15 Imputované nájemné je tzv. vykalkulované nájemné, které by 

vlastník platil v dané lokalitě za stejně velký byt v soukromém 
nájemním sektoru. 
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stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo částka za 

pevná paliva. 

 

    Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny v zákoně 

jako průměrné náklady na bydlení, zahrnující náklady na 

nájem, resp. srovnatelné náklady, služby a energie, 

propočítané na počet osob v domácnosti a velikost obce. 

Tyto částky jsou platné pro období od 1. ledna 2007 do 31. 

prosince 2007. 

       

4.3.4  Systém sociální pomoci 

 

a) Typologie dávek v hmotné nouzi 

 

   Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který 

nabyl účinnosti od 1. ledna 2007 nově rozlišuje pouze tři 

sociální dávky. 

 

Příspěvek na živobytí  

   Nahrazuje „dorovnání do životního minima“, pouze s tím 

rozdílem, že se nově nedorovnává do životního minima, ale 

do částky na živobytí. Částka na živobytí se vyrovnává do 

životního minima za předpokladu, že se jednotlivec a 

společně s ním posuzované osoby snaží všemi silami řešit 

svou nepříznivou sociální situaci. 

 

Doplatek na bydlení 

   Lze zjednodušeně říci, že se jedná o zcela jinou dávku, 

než je příspěvek na bydlení vyplácený ze systému státní 

sociální podpory,  
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Dávka mimořádné hmotné pomoci  

   Tato dávka přichází v úvahu ve zvláštních případech, a 

to tehdy, nelze-li řešit nepříznivou sociální situaci 

příspěvkem na živobytí nebo doplatkem na bydlení. 

 

   Posuzování situace, kdy se člověk nachází v hmotné 

nouzi, se musí uskutečnit s ohledem na společně posuzované 

osoby. Obecně se má za to, že v hmotné nouzi se nachází 

ten: 

 

- jehož příjem včetně příjmu společně posuzovaných osob po 

odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky 

na živobytí a společně posuzované osoby si nemohou příjem 

zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či 

z jiných vážných důvodů, což vede k nemožnosti zabezpečit 

základní podmínky k životu; 

 

- jehož příjem včetně příjmu společně posuzovaných osob 

sice dosahuje částky na živobytí, ale není dostatečný, aby 

mohl zabezpečit odůvodněné náklady na bydlení. 

 

   Zákon dále taxativně vyjmenovává osoby, které jsou vedle 

výše uvedených obecných podmínek považovány za osoby 

v hmotné nouzi.   

    

b) poradenství 

 

   Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je 

povinně součástí každé sociální služby základní sociální 

poradenství.  

   Sociální poradenství je upraveno zákonem č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Sociální poradenství 

rozlišujeme základní a odborné. Zatímco základní sociální 



 
 

81 

poradenství musí být podle zákona zahrnuto v každé sociální 

službě, odborné poskytují specializované poradny, které 

musí svou sociální službu v podobě odborného sociálního 

poradenství registrovat (podrobněji viz zákon č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádí zákon o sociálních službách). 

 

Základní sociální poradenství 

   Jak již bylo zmíněno výše, základní sociální poradenství 

je poskytováno v rámci každé sociální služby. Zahrnuje 

především základní informace typu jaká podpora a pomoc 

připadá pro dotyčného v úvahu. 

 

Odborné sociální poradenství 

   Toto poradenství je často provozováno nestátními 

subjekty a jak uvádí Tomeš (2001), lidé k nim mají větší 

důvěru než ke státní správě. Jako příklad institucí, které 

se poskytováním odborného sociálního poradenství zabývají, 

si můžeme uvést: 

 

- občanské poradny, 

- poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vtahy, 

- poradny pro osoby se zdravotním postižením atd.  

 

   Po roce 1989 byly hojně zakládány nestátní neziskové 

organizace, pro které tu předtím nebyl prostor. Vznikaly 

organizace, jejichž cílem byla oblast sociálního 

poradenství a které pomáhaly občanům především uplatňovat 

jejich práva.  

   Za významné považuji zakládání občanských poraden na 

konci 90. let 20. století podle britského vzoru. Občanské 

poradenství je typ sociálního poradenství, které směřuje 

k lidem v obtížných životních situacích a je 

charakteristické systémem práce s klientem, jeho 
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zplnomocňováním a komplexním přístupem k němu a jeho 

životní situaci. Občanské poradenství je vystavěno na 

čtyřech základních principech, kterými jsou bezplatnost, 

diskrétnost,nezávislost a nestrannost. 

      

   Důležitou funkci plní i poradny zabývající se 

poradenstvím pro osoby se zdravotním postižením a z našeho 

pohledu jsou důležité poradny pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy. Tyto poradny byly dříve známé jako 

manželské a předmanželské poradny. 

 

   Shrneme-li tyto řádky, poradenské služby v určitém 

rozsahu by měl poskytovat každý subjekt, který pomáhá řešit 

člověku jeho obtížnou životní situaci. Pomineme-li 

organizace, pro něž je poskytování poradenských činností 

cílem, pak sociální poradenství jako takové nebylo nikde 

právně ukotveno. To se změnilo až s účinností zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je v § 37 upraveno 

základní a odborné sociální poradenství.  

 

c) sociální služby 

 

   V této kapitole se mimo jiné budeme zabývat sociálními 

službami, které mohou v případě potřeby využívat rodiny 

s dětmi. Pro základní dělení sociálních služeb, které jsou 

nabízeny „naší“ cílové skupině, budu vycházet ze zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. V této práci se nebudu 

zabývat výčtem a definicí jednotlivých sociálních služeb, 

k tomu slouží samotný zákon o sociálních službách a 

prováděcí vyhláška k němu. Cílem je ve stručnosti 

informovat o tom, že existuje ucelený systém sociálních 

služeb, které může rodina v nepříznivé sociální situaci 

využít. 
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   „Okruh a spektrum sociálních služeb se v posledních 

desetiletích neobyčejně rozšířil, od zjištění základních 

životních potřeb až po specializované odborné služby pro malé 

skupiny zdravotně postižených. Poskytované služby jsou 

v detailech velmi rozmanité. Je tomu proto, že reagují na zcela 

bezprostřední potřeby lidí, kteří jsou různí v jednotlivých 

zemích a regionech. V každé evropské zemi a regionu se služby 

přizpůsobují tradici, potřebám a možnostem.“ (Tomeš, str. 179, 

2001) 

 

   Česká republika disponuje rozvětveným systémem 

sociálních služeb. Rodině, která se ocitla v nepříznivé 

sociální situaci, jež se nedá řešit jinou formou pomoci, je 

nabídnuto řešení v podobě sociální služby. Sociální služba 

reaguje na sociální události, např. v podobě narození 

dítěte s postižením, závislosti jejího člena na návykových 

látkách, ztráty domova apod. Pomáhá rodině překlenout 

nesnadné období a snaží se ji aktivizovat tak, aby si 

zachovala své funkce. 

   

   Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

rozlišujeme tyto základní druhy sociálních služeb: 

 

a) sociální poradenství (základní a odborné), 

b) služby sociální péče (osobní asistence, denní 

stacionáře,týdenní stacionáře, domovy pro osoby se 

zdravotním   postižením atd.), 

c) služby sociální prevence (např. azylové domy, raná péče, 

krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní 

programy atd. 

 

   Základní formy poskytování sociálních služeb: 

 

a) ambulantní, 
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b) pobytové,  

c) terénní. 

 

   Dále lze sociální služby lze dělit podle poskytovatele 

na: 

 

a)  služby poskytované státem a obcemi, 

b)  služby poskytované nestátními subjekty. 

   

   Další dělení sociálních služeb uvádí Tomeš (2001), a to 

podle: 

 

a) naléhavosti a trvání potřeby, 

b) druhu potřeby, kterou uspokojují. 

 

    

Otazníky nad zákonem o sociálních službách 

 

   Zákon o sociálních službách vnesl mezi obyvatele České 

republiky rozruch a s tím mnoho otázek. Tento zákon přinesl 

do našeho sociálního systému změny, které jsou často těmi, 

jichž se přímo dotýká, hodnoceny negativně.  

   Zákon upravuje nový systém posuzování příspěvku na péči 

(dříve příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu), což 

přineslo problémy nejen dosavadním příjemcům této dávky, 

ale i poskytovatelům sociálních služeb. 

 

Příklad z praxe: 

 

   Zákon o sociálních službách neupravuje službu azylové domy pro 

matky a rodiny s dětmi, pouze azylové domy. Pro tuto službu je 

stanovena jednotná cena za jednotku služby, která činí v případě 

dospělých s nezletilými dětmi 60 Kč a 30 Kč za dítě denně včetně 

provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování. U rodin 

s dětmi se předpokládají vyšší náklady na zajištění odpovídající 
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hygieny, praní prádla apod., přičemž úhrada za osobu a den je nižší 

než u „klasických“ azylových domů.   

 

   d) sociálně-právní ochrana – viz kapitola č. 1 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

5. KVALITATIVNÍ VÝZKUM METODOU FOCUS GROUP  

   S PŘILOŽENÝMI KASUISTIKAMI 

 

   Kvalitativní metodu výzkumu, tzv. focus group (skupinová 

diskuse), jsem si vybrala proto, že mým cílem nebylo 

zjišťovat hodnoty vyjádřitelné čísly, ale naopak zmapovat 

různé názory, postoje a stanoviska, kteří dotazovaní 

zaujímají k danému tématu. 

   V případě tohoto výzkumu jsem vybrala celkem 32 

dotazovaných, kteří tvořili čtyři 8-členné skupiny, ve 

kterých se diskutovalo na daná témata. O průběhu hovoru 

jsem pořizovala záznam na diktafon i písemné poznámky. 

 

   5.1 Cíl výzkumu 

 

   V praktické části, která je realizována kvalitativním 

výzkumem metodou focus group, se pokusím představit a 

analyzovat názory a postoje dotazovaných, které zaujímají 

k současnému systému podpory a pomoci rodinám 

s nezaopatřenými dětmi v České republice. 

   Nejedná se o výzkum v takovém měřítku, který by bylo 

možné bez rozdílu aplikovat na celou populaci rodin s dětmi 

žijících v České republice. Výzkum je pouze orientační 

sondou, která by měla pomoci uvědomit si, jak je nastaven 

systém podpory a pomoci rodinám s dětmi a kterak ho 

jednotlivé rodiny, kterých se dotýká, vnímají. Přestože se 

jedná o výzkum na malém vzorku populace, jednotlivé názory 

a postoje, které se v mnoha případech shodují, nás mohou 

upozornit na stávající problémy a poskytnout výpověď o 

účinnosti nástrojů, kterými se realizuje sociální politika 

pro rodiny s dětmi.  
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   5.2 Výzkumný soubor a jeho charakteristika 

 

   Do výzkumného souboru byli účastníci vybráni podle 

dosaženého stupně vzdělání, v tomto případě se jednalo o 

matky nebo otce s nejvyšším dosaženým základním vzděláním 

nebo učebním oborem bez maturity a s nezaopatřenými dětmi. 

Tyto rodiny spadají v tomto výzkumu do kategorie rodin 

nízkopříjmových. Výzkumný soubor zahrnuje 28 matek nebo 

otců s nezaopatřenými dětmi, které v současné době 

využívají sociální služby azylového domu (pro matky a 

rodiny s dětmi). 

   Respondenti byli rozděleni do 4 skupin po 7 členech. 

 

5.3  Kontrolní soubor a jeho charakteristika 

 

   Kontrolní soubor tvoří 18 matek nebo otců 

s nezaopatřenými dětmi s minimálním středoškolským 

vzděláním s maturitou, vyšší odbornou školou a 

vysokoškolským vzděláním. Skupinové diskuze s těmito 

dotazovanými byly po dohodě realizovány mezi rodiči a 

učitelkami ve dvou mateřských školách v Praze a mezi 

pracovníky neziskových organizací (dva azylové domy určené 

matkám a rodinám s dětmi v Praze) ve tří 6-členných 

skupinách.  

    

    

5.4 Stanovení klíčové teze 

 

   Ačkoli považuji systém pomoci a podpory rodinám s dětmi 

v ČR za komplexní, myslím si, že současný sociální systém 

není účinně nastaven směrem ke všem rodinám s dětmi a že 

citlivě a pružně nereaguje na jejich aktuální potřeby. 
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Z tohoto tvrzení budu při zpracovávání výzkumu vycházet a 

budu se jej snažit výsledky výzkumu potvrdit nebo vyvrátit. 

 

 

5.5 Skupinová diskuse a její vyhodnocení 

 

   V této části jsem zaznamenala stěžejní postoje a názory 

respondentů ve výzkumném vzorku. Totéž se vztahuje i na 

kontrolní vzorek. Každé téma je ihned analyzováno, jsou 

definovány jednotlivé problémy, přičemž jednotný závěr 

k výzkumu bude uveden na konci kapitoly. 

 

5.5.1 Skupinová diskuse - výzkumný vzorek 

 

Téma 1: Jste spokojen/a s výší finanční pomoci státu a 

připadá Vám finanční zajištění dostatečné např. i s ohledem 

na jiné rodiče ? (Nebylo specifikováno, zda se jedná o 

dávky SSP nebo o pomoc v hmotné nouzi.) 

    

   Názory a postoje jsou kvalitativně kategorizovány na 

základě hlavního tématu: 

 

Stát by měl zvýšit finanční pomoc směrem k rodinám 

s nezaopatřenými dětmi: 

 

� I přes zvýšení rodičovského příspěvku je maminkám 

samoživitelkám s dětmi do čtyř let vypláceno málo peněz. 

 

� Měl by se zvýšit rodičovský příspěvek podle počtu 

narozených dětí najednou. Je nespravedlivé, že je jeho výše 

stejná při výchově jednoho dítěte i při dvojčatech. 
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� Dávky by se měly výrazně zvýšit u dětí, které chodí do 

školy. Naše dvě děti nastupují na „učňák“ a my jim musíme 

koupit pracovní oblečení.  

 

Dostatečné finanční zajištění: 

 

� „Rodičák“ považuji za dostatečný příjem pro dítě do čtyř 

let. 

 

� Výše porodného, která se nyní vyplácí, je tak akorát. 

Stačí na zakoupení důležitých věcí pro narozené dítě. 

 

� Kdo není náročný, tomu porodné v současné výši stačí. 

 

Stát přerozděluje mezi rodiny s nezaopatřenými dětmi mnohem 

více finančních prostředků, než je nutné: 

 

� Porodné je až moc vysoké. Spíše ho snížit a naopak zvýšit 

dávky na školní děti, kdy mají vyšší nároky (oblečení, 

potřeby do školy, škola v přírodě, zájmové kroužky apod.). 

 

� Finanční pomoc je více než dostatečná. Spíše může 

odrazovat od shánění práce. 

 

Shrnutí 

   U výzkumného vzorku je patrná nespokojenost s výší 

sociálních dávek, což se týká především rodin se školními 

dětmi, kde rodiče pociťují zvýšenou finanční potřebu 

související s nákupem školních pomůcek, oblečení, hrazení 

zájmových kroužků, kurzů, školy v přírodě apod. Dokonce se 

objevil názor, že výše vyplácených dávek, na které má 

rodina nárok, mohou mít demotivující charakter a rodinu 

nenutí shánět si práci. 
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Téma 2: Co byste potřebovala nebo jakou podporu, pomoc 

nebo služby byste uvítala? (Konkretizujte.) 

 

� Uvítali bychom „sponzora“ u financování studia starších 

dětí. 

 

� Bylo by dobré, kdyby mi na „sociálce“ (pozn. v tomto 

případě se jedná o OSPOD) nabídli i jiné služby, např. 

pedagogicko-psychologickou poradnu. 

 

� Romský kurátor by měl mít přehled o azylových domech pro 

matky a rodiny s dětmi. 

 

� Měly by být zavedeny jiné „úlevy“, které by nám sociálně 

slabším pomohly řešit naši finančně nepříznivou situaci, 

např. slevy na jízdné v městské hromadné dopravě nebo 

měsíční příspěvek na kupon. Často jezdíme k lékaři nebo po 

úřadech, takže se nám to prodraží. 

 

� Mělo by existovat více azylových domů pro matky a rodiny 

s dětmi a taky by tam mělo být ubytování na delší dobu, než 

je 1 rok.   

 

� Měly by nám na „sociálce“ (pozn. sociální odbor, kde se 

zabývají výplatou dávek v hmotné nouzi) doporučit nějaké 

občanské poradny, kde najdeme bezplatné poradenství. Mám 

problém s rozvodem a právníka si nemohu dovolit. 

 

� Mělo by se rozdělovat víc magistrátních bytů, protože 

hypotéku nám nikdo nedá a Romy do pronájmu nikdo nechce. 
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Shrnutí 

   U tohoto tématu byla všeobecná poptávka po službách, 

které by měly nabízet sociální odbory. Shrneme-li toto 

téma, pak dojdeme k závěru, že dotazovaní vykazují zvýšenou 

potřebu po vyčerpávajících informacích a odkazech na jiné 

formy pomoci, jako je např. bezplatné poradenství v rámci 

občanských poraden. 

   Další odkrytou potřebou je neutěšená situace na trhu s 

byty. Rodiny, které se náhle, byť v mnoha případech vlastní 

vinou, ocitnou bez střechy nad hlavou, nemají příliš 

možností, jak svou situaci řešit. Pronájmy jsou pro ně 

finančně nedostupné, bydlení ve vlastním bytě či domě je 

nemyslitelné. Řešením, leč krátkodobým, je ubytování 

v azylovém domě (pro matky a rodiny s dětmi). To však 

jejich situaci vyřeší na max. 12 měsíců a rodina se opět 

ocitne v situaci jako na začátku. Síť sociálních bytů, 

kterými disponuje stát nebo obec, je velmi kapacitně 

omezená. Zrovna tak bydlení v podobě magistrátního bytu. 

Rodina má před sebou dlouhé roky čekání a přežívání po 

známých, rodině, ubytovnách a azylových domech.    

   Nezajímavým názorem je systém poskytování slev a úlev, 

který bychom mohli zahrnout do tématu č. 3. Pokud by byl 

adekvátně nastaven, mohlo by jít o jeden z účinných 

nástrojů sociální politiky.  

 

Téma 3: Co si myslíte o poskytování věcných dávek (např. 

dětských plen apod.), poukázek nebo stravenek? 

 

� Věcné dávky by nebyly špatné. Nebylo by od věci mít 

poukázky na pleny nebo sunar. To je dneska dost drahé. 

 

� Mohlo by se přispívat na kojeneckou výživu nebo mít 

poukaz na zakoupení sunaru, plenek, nebo přímo dostat na 

měsíc přidělený určitý počet balení plen. 
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� Poukázky by se měly dávat jen nepřizpůsobivým občanům, 

kteří peníze utratí za něco jiného (alkohol, cigarety) než 

věci pro děti. 

 

� Na „sociálce“ (pozn. sociální odbor) mi řekli, že od září 

budu dostávat doplatek na bydlení v penězích a příspěvek na 

živobytí ve formě stravenek. Za to ale dceři nekoupím nic 

do školy, oblečení apod. To si budu  muset najít práci.  

 

Shrnutí 

   Analýza tématu č. 3 k věcným dávkám umožňuje pohled na 

praktické myšlení respondentů. Pokud bychom chtěli tyto 

poznatky sumarizovat, vyšlo by nám, že se dotazovaní 

k poskytování věcných dávek nestaví negativně. Spíše si je 

dokáží představit ve chvílích narození dítěte, v období, 

které je charakteristické zvýšenými náklady na zakoupení 

dětských plen a kojenecké výživy (v případě, že matka dítě 

nekojí). Věcné dávky nebo poukázky jim připadají vhodnější 

pro sociálně nepřizpůsobivé občany, kteří dávky zneužívají.  

   V případě stravenek byla zaznamenána negativní reakce, 

která nicméně dovedla respondenty k tomu, že si budou muset 

začít hledat práci. Tento postoj by měl být postupem času 

přirozenou reakcí, ale při současném nastavení sociálního 

systému se stále nevyplatí pracovat. Výplata části 

sociálních dávek ve formě stravenek by mohla být prvním 

krokem ke změně postoje lidí závislých na sociálních 

dávkách vůči hledání zaměstnání. 
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Téma 4: Pokuste se uvést problémy, se kterými se 

v souvislosti s narozením a výchovou dítěte potýkáte. 

Uveďte, s jakými problémy se setkáváte a které Vám ztěžují 

Vaši situaci spojenou s rodičovstvím. 

 

Informovanost 

� Mám pocit, že se na úřadě snaží zatajit informace o 

dávkách, na které máme nárok. 

 

� Nedostatečné informace na „sociálkách“, posílají lidi od 

čerta k ďáblu. 

 

� „Sociálka“ špatně informuje o jednorázových dávkách. 

Vůbec nevím, na co mám nárok. Úředníci se pořád odvolávají 

na nový zákon. 

 

Pomoc v situaci ztráty střechy nad hlavou 

� Nedostatek azylových domů pro matky a rodiny s dětmi pro 

ty, kteří se akutně ocitnou bez střechy nad hlavou a dlouhá 

čekací doba na umístění. 

 

� Na OSPODu dávají jen seznam azylových domů a člověk pak 

musí shánět sám. Problém s náklady na shánění azylového 

domu – telefonování a jízdenky kvůli dopravě do místa 

azylového domu.   

 

Bytová situace 

� Dlouhá čekací doba na magistrátní byt (i několik let) a 

žádost se musí každý rok obnovovat. 

  

� Rozdílné posuzování nároku na doplatek na bydlení – každá 

městská část to posuzuje jinak. Je to nespravedlivé. 
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� Za nešťastné považuji sociální byt – dlouho se na něj 

čeká a pak je jen na dva roky. 

 

� Při pronájmu je potřeba splatit kauci, ne kterou nemohu 

ušetřit. 

  

� Pronájem bytu přes inzerát je většinou jen na rok. 

 

� Problémem je bydlení v Praze. Přestože jsou zde lepší 

možnosti, jak sehnat zaměstnání, jsou zde vyšší náklady a 

dávky jsou v každém městě stejné. 

 

� Při podání žádosti o magistrátní byt musím mít v Praze 

alespoň 5 let trvalé bydliště. Proto musím současnou adresu 

trvalého bydliště mimo Prahu zrušit a převést si ji sem. 

Takže vlastně nemám nárok podat si někam žádost. 

 

Souběh rodičovské dovolené a zaměstnání 

� Problém v zajištění hlídání dětí, pokud bych chtěla při 

rodičovském příspěvku pracovat. Nejsou místa ve školkách a 

mateřské školky upřednostňují předškoláky. 

 

� Z toho mála, co od „sociálky“ dostávám, si nemůžu dovolit 

platit slečnu na hlídání, když bych chtěla jít do práce. A 

nikoho jiného, kdo by mi dítě pohlídal, nemám. 

 

� Proč existuje možnost pracovat u „rodičáku“, když stejně 

nikdo nevezme do práce matku s dítětem? 

 

Ostatní 

� Porodné by se mělo vyplácet před narozením, kdy je 

potřeba pořídit věci na dítě, které s sebou musím vzít do 

porodnice. 

 



 
 

95 

� Máme špatnou zkušenost s kurátory pro děti a mládež 

(snaha o umístění dětí do ústavní péče). Víme, že kluci 

mají výchovné problémy, ale oni nám chtěli rozbít fungující 

rodinu. 

 

� Na OSPODu nám poradili, ať podáme žádost o rozvod, že prý 

pak budeme mít vyšší dávky. Pak to ve zprávě pro soud kvůli 

soudnímu dohledu použili proti nám, že prý jsou kluci silně 

citově fixovaní na nevlastního otce, ale rodiče se i přesto 

rozvádějí.   

 

� Synovi stanovili soudní dohled na 2 roky, přitom se 

kurátor za celou dobu nebyl u nás podívat. 

 

Shrnutí 

   Analýzou tématu č. 4 se můžeme dobrat k různorodým 

problémům, které na současném systému pomoci a podpory 

rodinám s dětmi „pálí“ dotazované ve výzkumném vzorku.  

   Problematiku můžeme shrnout do následujících bodů: 

 

   Nedostatečná informovanost - respondenti se často 

shodují na tom, že nejsou pracovníky na sociálních odborech 

a referátech státní sociální podpory dostatečně informováni 

o možnostech sociálních dávek. Mají pocit, že jim zamlčují 

informace, aby nemuseli některou z dávek vyplatit.  

 

   Nedostatečná nebo nedostatečně fungující pomoc v případě 

ztráty střechy nad hlavou – vzhledem k tomu, že respondenty 

byli uživatelé sociální služby azylového domu (pro matky a 

rodiny s dětmi), mají zkušenosti s hledáním vhodného 

ubytování v jejich akutní situaci ztráty bydlení. Pravdou 

je, že jen ve výjimečných případech získají místo 

v azylovém domě hned, jakmile si podají žádost. Optimální 

čekací doba je i několik měsíců. Ne všechny azylové domy 
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ubytovávají celé rodiny. Navíc je doba pobytu v azylovém 

domě omezena na dobu maximálně 12 měsíců. 

   Bezmocnost při řešení bytové situace – mnoho matek a 

rodin (event. otců) s dětmi, které ztratily střechu nad 

hlavou nemá jasnou perspektivu do budoucna. Jejich finanční 

situace jim neumožňuje pořídit si vlastní bydlení, tzn. 

družstevní byt nebo byt do osobního vlastnictví. Hypotéka 

je pro ně nedosažitelná. Pak již jen zbývá možnost 

podnájmu, pronájmu, magistrátního nebo sociálního bytu.  

   Podnájem či pronájem bývá nejčastěji na dobu 1 roku a 

pokud není prodloužen, nezbývá nic jiného, než hledat 

ubytování další. V tomto mezidobí se mnoho matek či rodin 

s dětmi vrací do azylových domů. Navíc bydlení v soukromém 

tržním nájemním sektoru je finančně velmi náročné.  

   Přidělení magistrátního bytu je dlouhodobou, 

několikaletou záležitostí a jen velmi málo žádostí je 

uspokojeno. 

 

   Sociální byt je méně nákladnou záležitostí. Nejčastěji 

se jedná o byt ve vlastnictví obce, event. státu a je určen 

sociálně potřebným občanům, kteří si z příjmových nebo 

jiných důvodů nemohou opatřit bydlení na bytovém trhu. 

(Krebs, 2001)     

 

   Avšak i sociální bydlení má svá negativa. Především to 

je existence převyšující poptávky nad nabídkou, dlouhá 

čekací doba a přidělení bytu na dobu určitou, nejčastěji na 

dva roky (např. v Praze). 

 

   Nelze nalézt zaměstnání při rodičovské dovolené nebo 

nelze nalézt hlídání dítěte– možnost si při rodičovské 

dovolené přivydělat je vesměs považováno za dobrý krok 

podporující matky s malými dětmi vylepšit si jejich 

finanční situaci, přesto si respondenti myslí, že je to 
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nemožné. Argumentují tím, že nikdo nechce zaměstnat matku 

s dítětem (dětmi) nebo naopak není možné sehnat hlídání. 

Buď respondenti, resp. respondentky nemají ve svém okolí 

nikoho, kdo by jim během jejich zaměstnání dítě pohlídal, 

nemohou sehnat místo v mateřské školce nebo si zajistit 

hlídání jinou osobou, které je pro ně finančně nedostupné. 

 

   Jiné negativní zkušenosti – v tomto bodě se převážně 

jednalo o osobní zkušenosti jednotlivých respondentů, které 

nelze generalizovat a nemá smysl je hlouběji analyzovat, 

neboť nebyly vyslyšeny obě strany. Přesto však  vypovídají 

o přístupu některých sociálních pracovníků  a o tom, jaký 

přístup ke klientům v tom negativním smyslu lze zaznamenat.  

   Respondenti se ve většině shodli na tom, že by porodné 

mělo být vypláceno matce již před porodem, protože si 

potřebuje obstarat nutnou výbavu pro dítě, které přivede na 

svět.  

 

Téma 5: Co Vám přijde dobré, pozitivní na současném systému 

podpory a pomoci rodinám s dětmi? (Uveďte cokoli, co Vás 

napadne.) 

 

� Je dobré, že existuje možnost přivydělat si při 

rodičovském příspěvku. 

 

� V případě opravdové nouze nám dávky pomohly. Máme hodné 

pracovnice. 

 

� Myslím, že kdybychom opravdu neměli kam jít, tak se o nás 

stát postará a nenechá nás na ulici. 
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Shrnutí 

   Toto téma nám nabízí zajímavé informace v tom směru, že 

respondenti nedokázali definovat více pozitivních jevů v 

současném systému pomoci a podpory rodinám s dětmi. To vede 

k hlubšímu zamyšlení nad účinností finančních transferů 

v podobě sociálních dávek a rovněž jiných služeb 

směřujících rodinám s dětmi. Mohli bychom dojít k závěru, 

že rodiny závislé na sociálním systému jsou si jisté 

finanční, ale i jinou podporou a pomocí. Toto je možné si 

vyložit také tak, že si myslí, že na tuto pomoc mají nárok. 

Odpovídá tomu i jedna z odpovědí, že se „stát postará“. 

   Dalším ne nezajímavým ukazatelem je, že se respondenti 

v několika případech shodli na tom, že dostávají dávky, 

protože mají „hodné pracovnice“. Nárok na některou z dávek 

respondenti personifikovali do podoby pracovnice, aniž si 

uvědomují, že existuje nutnost splnit podmínky, za kterých 

je dávka poskytnuta. 

 

 

5.5.2 Skupinová diskuse – kontrolní vzorek 

 

   V následující podkapitole jsou uváděny názory a postoje 

skupin rodičů s dětmi (především matek), pro něž je 

charakteristické, že mají minimálně středoškolské vzdělání 

s maturitou, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání. 

Podporu ze sociálního systému směřující k rodinám s dětmi 

čerpají, event. čerpali v podobě porodného, rodičovského 

příspěvku a přídavku na dítě. 

 

Téma 1: Jste spokojen/a s výší finanční pomoci státu a 

připadá Vám finanční zajištění dostatečné, např. i s 

ohledem na jiné rodiče ? (Nebylo specifikováno, zda se 

jedná o dávky SSP nebo o pomoc v hmotné nouzi.) 
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� Stát by měl rozlišovat mezi matkami, které byly před 

porodem pracovně aktivní a mezi těmi, které „jen“ rodí děti 

a jsou tak prakticky neustále závislé na sociálních 

dávkách. 

 

� Finanční zajištění je v současné době dostatečné vzhledem 

ke zvýšení rodičovského příspěvku. 

 

� Porodné je příliš vysoké. Je to zneužitelné ženami, které 

dítě dají ihned po porodu k adopci, přesto mají nárok na 

výplatu porodného. 

 

Shrnutí 

   Analýza tohoto tématu odkrývá potřebu respondentů 

rozlišovat mezi pracovně aktivními a neaktivními matkami. 

Podrobnější rozbor je nabízen u tématu číslo 4, kde 

narážíme na problematiku rodičovského příspěvku a jeho výše 

pro všechny matky stejně. Obecně je tento jev vnímán jako 

nespravedlivý a respondenti se během diskuse shodli na tom, 

že by se výše rodičovské příspěvku měla alespoň částečně 

odvíjet od pracovní aktivity, tzn. doby sociálního 

pojištění. Jinak je současná výše přípěvku považována za 

dostatečnou.  

   Problematika navýšení porodného je specifikována u 

tématu č. 4. 

  

Téma 2: Co byste potřebovala nebo jakou podporu, pomoc 

nebo služby byste uvítala? (Konkretizujte.) 

 

� Uvítali bychom lepší daňové zvýhodnění. Vzhledem 

k tomu, že po ukončení škole oba bez přestávky pracujeme, 

bylo by dobré takové rodiny alespoň touto formou podpořit a 

odměnit. 
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� Lepší vybavenost službami pro rodiče, resp. spíše pro 

maminky na rodičovské dovolené. Tzn. že by se měla 

podporovat mateřská rodičovská centra, kde by se mohly 

maminky setkávat, vyměňovat si zkušenosti a poznatky 

v rámci mateřství a rodičovství, event. si vypomoci 

s hlídáním. Myslím, že je to dobrá cesta k „integraci matek 

do společnosti.“ 

 

� Mělo by se myslet na rodiny, které jsou do doby 

narození dítěte soběstačné a které nikdy nevyužily pomoc od 

státu. Zvýhodnit je např. vyšším rodičovským příspěvkem. 

 

� Bylo by dobré zakládat dětské koutky u zaměstnavatele, 

tím by se podpořily matky, které chtějí pracovat a nemají 

zajištěno jiné hlídání. 

 

Shrnutí 

   U tohoto tématu se objevuje poprvé zmínka o daňovém 

zvýhodnění rodičů na vyživované dítě. Jde o významný 

nástroj, které ocení především výdělečně činní rodiče. 

Daňovými úlevami by však stát měl ocenit ty, kteří 

nezatěžují sociální systém. Proto by oproti dnešní podobě 

měly být výraznější. 

   Respondenti opět narážejí na problém, kam umístit dítě, 

pokud chce matka pracovat a nemá jinak zajištěno hlídání. 

Od věci není zřizování dětských koutků při zaměstnavateli, 

což je trend zaváděný v západních zemích. Umožní matce, aby 

mohla nastoupit do zaměstnání, a přitom mít dítě „na 

dohled“. Tento krok bychom mohli považovat za aktivní 

přístup v boji proti znevýhodňování žen s dětmi na trhu 

práce.  

   Opětovně dochází ke zmiňování nedostatečné sítě 

mateřských a rodičovských center. Touto tématikou se 
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zabýváme v jiných částech tohoto výzkumu (např. rozbor 

tématu  č. 4).  

 

Téma 3: Co si myslíte o poskytování věcných dávek (např. 

dětských plen apod.) nebo stravenek? 

 

� Vyplácení dávek v podobě stravenek je určitě přínosem, 

alespoň se zamezí zneužívání dávek. 

 

� Myslím, že by to mohlo mít smysl v případě rodin, kde 

se zneužívá alkohol či jiné návykové látky. Takhle si za to 

budou muset koupit něco jiného než alkohol či cigarety. 

 

� Je to sice nákladnější, ale u určité vytypované cílové 

skupiny by to mohlo splnit svůj účel. 

 

� Při poskytování věcných dávek by mohlo dojít k problému 

v tom, že ne každému je vše dobré, tzn. ne každý by chtěl 

pleny té značky. Pokud by však šel nastavit systém poukázek 

v určité hodnotě na jeden druh zboží (např. pleny, 

kojenecká výživa) a na rodině by pak bylo, na jaký typ 

poukázku použije. 

 

Shrnutí 

   Věcné dávky nebo stravenky jsou vnímány jako pozitivní 

krok, pokud by jeho realizace byla správně uchopena, který 

by mohl vést k zamezení zneužívání dávek a rodiny závislé 

na sociálním systému by mohl motivovat ke shánění práce. 

  

Téma 4: Pokuste se uvést problémy, se kterými se 

v souvislosti s narozením a výchovou dítěte potýkáte. 

Uveďte, s jakými problémy se setkáváte a které Vám ztěžují 

Vaši roli rodiče. Uveďte negativa stávajícího sociálního 

systému. 
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� Mám problém především dostat se někam s kočárkem, např. 

v obchodě. Propaguje se podpora rodin, ale tohle spíše 

odradí. Matky si pak rozmyslí někam si vyjít a zůstanou 

radši v izolaci, ale s tím se asi nedá nic dělat.  

 

� Zjistila jsem, že se v souvislosti s novým zákonem o 

sociálních službách ruší mateřská centra, což mi nepřijde 

jako dobré řešení podpory rodin. 

 

� Přijde mi přehnaná výše porodného. Zvýšení mi tak trochu 

zavání tím, že budou rodit děti pro peníze a pak se jimi 

budou plnit dětské domovy. 

 

� Měli jsme problém umístit dceru do školky. Chtěla jsem 

jít na pár hodin pracovat, ale nemohla jsem sehnat hlídání. 

Všude se sice hlásá, že přednost mají pracující matky, ale 

školka pak musí vzít předškoláka. Takže problém vidím 

v omezené kapacitě mateřských školek. 

 

� Sice se zvýšil rodičovský příspěvek, ale přijde mi 

nespravedlivé, že matka,který celý život nepracovala má 

stejně jako já s vysokou školou. Navíc jsme si museli vzít 

hypotéku, abychom si mohli dovolit vlastní bydlení a 

nespoléhat se na podnájmy, takže splácíme. Z rodičovského 

příspěvku mi toho moc nezbude. Ale jsme na to dva, to je 

velká výhoda. Matkám samoživitelkám nezávidím. 

  

Shrnutí 

   Respondenti u tohoto tématu neměli problém definovat 

nedostatky v sociálním systému a potíže, se kterými se na 

pozici rodičů nezaopatřených dětí setkávají. Pomineme-li 

prostorová opatření a problematiku cestování s kočárkem, 

pak narazíme na překážku v podobě mateřských a rodičovských 
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center. Síť těchto center by se měla rozvíjet. Situace je 

ale poněkud jiná a tendencí je tato centra rušit, neboť 

kolidují se zákonem o sociálních službách. Ten přináší 

rozpaky nad tím, zda se jedná o sociální službu a zda je 

lze financovat dotacemi z MPSV. 

   Jako další problém uvádí kontrolní vzorek (stejně jako 

vzorek výzkumný) omezenou kapacitu mateřských školek. 

Respondenti se shodli, že existuje možnost si přivydělat 

při rodičovském příspěvku, ale pokud nemají zajištěné 

hlídání v rodině, je pro ně prakticky nemožné umístit dítě 

do školky. Situace je kritická v případě dětí mladších 3 

let, kde je šance na umístění výjimečná. 

   „Horkým“ tématem je rodičovský příspěvek založený na 

systému „všem stejně“ čili nezásluhově. Je pravděpodobné, 

že ne všem rodičům připadá toto přerozdělování jako 

spravedlivé. Ale pro kterou ze stran se rozhodnout? Jsou 

matky, které před nástupem na rodičovskou dovolenou byly 

zaměstnány na lukrativní pozici s platem daleko za hranicí 

průměrné mzdy v ČR. Ty mohou spořit v rámci stavebního 

spoření, penzijního připojištění a určitě mají uspořené 

peníze „na horší časy“. Ale mohou například splácet 

hypotéku, na což jim výše rodičovského přípěvku nestačí a 

bude-li tato matka ad absurdum samoživitelka, pak se 

dostává rozložité životní situace.  

   Na druhém konci stojí matky, které se nikdy nezapojili 

do pracovně-právních vztahů z důvodů opakovaných 

těhotenství a několikaleté kontinuální výchovy dětí, tudíž 

nikdy do sociálního systému nepřispívali například 

odváděním daní z příjmů (pomineme-li daň z přidané 

hodnoty). Naopak, tyto matky mají „zajištěn“ příjem 

v podobě rodičovského příspěvku po dobu soustavné řádné a 

osobné péče o dítě.  

   Jako negativum vnímají respondenti z kontrolní skupiny 

navýšení porodného. Považují to za krok, který směřuje ke 
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zvýšení porodnosti nízkopříjmových rodin. Argumentem pro 

tento názor je, že matka, která dítě porodí a ihned po 

porodu ho dá k adopci, má nárok  na výplatu dávky 

porodného.  

 

Téma 5: Co Vám přijde dobré, pozitivní na současném systému 

podpory a pomoci rodinám s dětmi? (Uveďte cokoli, co Vás 

napadne.) 

 

� Určitě je dobré, že existuje možnost si při rodičovském 

příspěvku přivydělat. 

 

� Je dobré, že rodina je ze strany státu poměrně slušně 

zajištěna. Myslím tím rodiny, kde jsou velmi nízké příjmy. 

Předpokládám, že se každé rodině v nouzi snaží pomoci, aby 

neskončili na ulici. 

 

� Myslím si, že současný systém podpory rodin je komplexní, 

i když se na druhou stranu plýtvá penězi (např. zvyšování 

porodného).  

 

Shrnutí 

   Pokud bychom měli analyzovat názory a postoje 

vyplývající z diskuse na výše uvedené téma, pak zjistíme, 

že je názorově chudší stejně jako v případě výzkumného 

vzorku. I zde respondenti spadající do kontrolního vzorku 

hledali vhodná slova a vesměs dokázali uvést jen to, že 

vítají možnost přivýdělku při rodičovském příspěvku a že 

jsou rodiny zajištěny proti propadnutí pod hranici chudoby. 

Co se týká komplexnosti pomoci rodinám s dětmi v ČR, pak 

mají respondenti jistě pravdu. Je však třeba se zaměřit na 

všechny rodiny, ne jen na ty potřebné nebo problémové, ale 

i na ty fungující, kde rodiče uvítají podporu v jiné formě 
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než v podobě sociálních dávek (viz téma č. 4 a rušení 

mateřských a rodičovských center).  

 

 

5.6 Vyhodnocení výzkumu 

 

   V této podkapitole si shrneme poznatky získané z výzkumu 

provedeného metodou focus group. Metoda nám umožnila získat 

od respondentů jejich názory a mnohdy vyhraněné postoje, 

které zaujímají k současnému sociálnímu systému v ČR. 

Diskuse probíhala ve stylu, že názor produkuje další názor. 

A to bylo jedním z cílů. Rozpoutat debatu na dané téma a 

analýzou odhalit přednosti, ale i nedostatky sociálního 

systému nastavenému směrem k podpoře a pomoci rodinám 

s dětmi. 

   Ve výzkumné části jsme se mohli setkat s celou paletou 

názorů, postojů a připomínek. Teď přichází chvíle, kdy 

bychom měli získané poznatky sumarizovat a převést do méně 

chaotické podoby, do podoby, ze které  bude zřejmé, co 

jednotlivé cílové skupiny dotazovaných postrádají, na co je 

potřeba se ve vztahu k podpoře rodin s dětmi zaměřit, 

definovat to, co je dobré, a to do budoucna podporovat a 

konečně citlivě reagovat na to, jaké nástroje sociální 

politiky jsou účinné a které naopak selhávají. 

 

   Z uskutečněného výzkumu dojdeme k překvapivě odlišným 

závěrům u výzkumného a kontrolního vzorku, ač se to vpravdě 

dalo očekávat. 
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Analýza a srovnání potřeb na základě zjištěných poznatků u 

rodin z výzkumného vzorku a rodin z kontrolního vzorku 

 

   U nízkopříjmových rodin narážíme na problematiku, kdy 

lze v podstatě říci, že současnou finanční podporu a pomoc 

považují za nedostatečnou, resp. méně dostatečnou. Protože 

výše finanční pomoci často převyšuje hranici minimální 

mzdy, těmto rodinám se vyplatí nepracovat. Změnu snad 

přináší zákon o pomoci v hmotné nouzi, kde se větší důraz 

klade na aktivní přístup klienta k řešení své nepříznivé 

sociální situace. Zatím ale uběhla krátká doba k posouzení 

jeho účinnosti. 

 

   Existuje celá řada aspektů, které je potřeba při podpoře 

a pomoci rodinám zohlednit. Zde nejsou finanční dávky 

účinné, byť by byly jednou tak vysoké. Zároveň existují 

nástroje, která se zatím využívají v menší míře, a proto se 

dá o jejich účinnosti těžko hovořit (např. část sociálních 

dávek vyplácená ve stravenkách).  

Pojďme se nyní podívat na to, co je potřeba brát 

v úvahu při nastavení efektivního systému podpory a pomoci 

rodinám s dětmi, bez ohledu na to, z jaké příjmové vrstvy 

pocházejí. Je však potřeba důkladně definovat a poznat 

jejich potřeby.    

 

1. Životní úroveň 

   Zatímco pro rodiny z výzkumného vzorku jsou sociální 

dávky nástrojem k udržení jejich stávající životní úrovně, 

pro rodiny z kontrolního vzorku představují pád pod jejich 

obvyklý standard (především po dobu, kdy je žena na 

rodičovské dovolené). 

 

2. Bytová problematika 



 
 

107 

   Ta se objevuje na obou stranách. Na straně výzkumného 

vzorku v podobě ztráty střechy nad hlavou a nemožnosti 

zajistit si jiné bydlení. Důvodem jsou dlouhé čekací lhůty 

na přidělení magistrátního či sociálního bytu, nedostatek 

financí pronajmout si byt za tržní nájemné a vzhledem 

k absenci příjmu z legální výdělečné činnosti 

nedosažitelnost hypotéky. 

   U kontrolního vzorku se v době rodičovské dovolené 

objevují potíže např. se splácením hypotéky z důvodu 

snížených příjmů plynoucích rodině.   

 

3. Věcné dávky, stravenky a poukázky 

   Dotazovaní z obou zkoumaných vzorků vyjádřili pozitivní 

postoj k výplatě části sociálních dávek touto formou. 

Považují to za účelné a efektivní především u rodin, kde 

nedochází k využívání dávek pro dítě, ale k jejich 

zneužívání jedním nebo oběma rodiči z důvodu nákupu 

alkoholu, cigaret či jiných návykových látek. 

     

 

4. Podpora bezproblémových a fungujících rodin 

   Rodiny, které se nenacházejí v náročné životní situaci, 

si též zaslouží pozornosti státu, či nevládních organizací. 

Měl by se brát ohled na jejich potřeby, které spočívají 

především v potřebě matek se sdružovat a vytvářet 

svépomocné skupiny pod záštitou mateřských nebo rodinných 

center. 

   Rovněž by mělo dojít k výraznějšímu daňovému zvýhodnění 

pracujících rodičů, čímž by stát ocenil jejich snahu 

nezatěžovat sociální systém. 

 

5. Větší informovanost 

   Potřebu větší informovanosti udávají především 

dotazovaní z výzkumného vzorku. Mají za to, že na úřadě 
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nejsou dostatečně informováni o nárocích na jiné typy 

dávek, ale i na další formy pomoci, např. v podobě 

bezplatného poradenství poskytovaného v občanských 

poradnách. Tato potřeba souvisí i s dosaženým stupněm 

jejich vzdělání, neboť často nejsou schopni si informace 

sami vyhledat, netuší, kde je hledat, kam a na koho se 

obrátit, jaké existují další instituce, které by jim mohli 

v jejich nepříznivé sociální situaci pomoci apod. 

 

6. Rozšíření stávající kapacity mateřských škol 

   Přestože rozšiřování kapacity mateřských škol není 

sociálněpolitickým nástrojem, je potřeba si uvědomit, že 

jedním z prostředků, jak ruku v ruce společně s možností 

pracovat při rodičovském příspěvku podpořit rodiny, je 

právě umožnění umístit dítě do některého typu 

z předškolních zařízení, pokud selže rodina. Na řešení této 

situace by měl participovat jak resort MŠMT, tak i MPSV.  

 

7. Flexibilita sociálního systému v případě náhlé akutní 

   situace 

   Problematickou situací je, pokud nastane v rodině taková 

sociální událost, kdy rodina náhle přijde o příjem 

z výdělečné činnosti. Pokud si požádá o některou z dávek 

SSP, posuzuje se její příjem za předcházející rok, event. 

za uplynulé kalendářní čtvrtletí. V tomto případě nastupuje 

pomoc v podobě dávek v hmotné nouzi, kdy jí může být 

poskytnuta finanční částka na živobytí k zajištění 

životního, příp. existenčního minima. V této souvislosti si 

kladu otázku, zda náš sociální systém dostatečně flexibilně 

reaguje na akutní sociální události, kdy je potřeba rodině 

adekvátně pomoci tak, aby zůstala zachována její autonomie 

a funkčnost.) 
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8. Dluhy a neschopnost splácet - skrytá problematika  

   nízkopříjmových rodin    

   Přestože ve výzkumném, ani kontrolním vzorku nebyla 

zmíněna problematika půjček a dluhů, na základě mého 

působení sociálního pracovníka v azylovém domě (pro matky a 

rodiny s dětmi) si dovoluji tento problém nastínit.  

   Zadlužení je pro většinu nízkopříjmových rodin 

využívajících sociální službu azylového domu velkým a 

v brzké budoucnosti neřešitelným problémem. Tyto rodiny 

přijdou k dluhu velmi snadno. Často jim vznikají 

v souvislosti s neplacením nájemného, kdy tato situace 

v převážné většině vyústí v soudní vystěhování z bytu. Toto 

jsou pak typičtí žadatelé o azylové ubytování. 

   Dalším okruhem rodin s dluhy jsou neplatiči pojištění. 

Vzhledem k nedostatečné informovanosti o povinnosti platit 

přinejmenším zdravotní pojištění jim vznikají 

desetitisícové dluhy včetně penále vůči zdravotním 

pojišťovnám. Jejich situace je pak řešena exekucemi 

z platu, pokud nějaký mají, event. ze sociálních dávek 

(kromě jednorázových dávek SSP, příspěvku na bydlení a 

části sociálního příplatku a rodičovského příspěvku a dávek 

v hmotné nouzi). V této chvíli je jasné, že rodině 

s dluhem, který je exekučně strháván, se nevyplatí shánět 

zaměstnání na otevřeném trhu práce. Proto raději volí cestu 

srážek ze sociálních dávek a do rodiny přinášejí příjem, o 

jehož existenci exekutor, ani úředník ze sociálního odboru 

neví – z práce načerno. 

   Začarovaný kruh tvoří splácení půjček jinými půjčkami. 

Tuto možnost volí stále více rodin, přičemž si neuvědomují, 

že náklady se jim mnohonásobně prodraží, než kdyby splácely 

po malých částech delší dobu. 
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   Proč se zmiňuji o problematice zadluženosti? Je to jeden 

z aspektů, proč se mnoho rodin nedokáže zbavit závislosti 

na sociálním systému.  

   Rodina, která se ocitla v obtížné sociální situaci tím, 

že přišla o byt, stojí na rozcestí. Na jedné straně 

potřebuje sehnat bydlení, což není na základě uvedených 

analyzovaných situací vůbec jednoduché, na druhé straně 

nemá dostatek finančních prostředků, aby si byt pronajala. 

Řešením je pro ni půjčka. Často s vysokými úroky. Pokud si 

její členové nenajdou zaměstnání, jsou na dlouhé roky 

zneschopněni splácením půjčky a k zabezpečení jejich potřeb 

slouží sociální dávky. Ocitáme se před nastraženou sociální 

pastí. Sociální systém je k těmto rodinám natolik vstřícný 

a štědrý, až jim v podstatě škodí. Tyto rodiny se stanou 

neschopnými vymanit se ze závislosti na sociálním systému. 

Situaci nedostatku peněz v mnoha případech řeší pořizováním 

dětí. 

 

   Při hlubším zamyšlení nad výše uvedenými řádky dojdeme 

ke zjištění, že každá skupina (výzkumný a kontrolní vzorek) 

má jiné potřeby a každý nástroj sociální politiky má na ni 

jiný dopad. Z toho logicky dojdeme k závěru, že účinnost 

těchto nástrojů se u některých rodin  míjí účinkem. 

   Je věcí názoru, jak situaci kolem efektivnosti 

sociálněpolitických nástrojů řešit. Tento výzkum měl 

poukázat na problematiku, která zůstává tak dlouho 

neřešena, a tou je využívání štědrosti sociálního systému 

z důvodu neefektivnosti nastavení některých nástrojů 

sociální politiky pro rodiny s dětmi.     
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   ZÁVĚR 

 

   Na začátku práce na této diplomové práci jsem si kladla 

nejrůznější cíle. Měla jsem představu, že nejdříve zmapuji 

legislativní vývoj, který směřoval a směřuje k právnímu 

zakotvení rodinných vztahů a solidarity v rámci rodiny 

(např. úprava vyživovací povinnosti k dětem nebo vzájemné 

vyživovací povinnosti), podpory a pomoci rodinám s dětmi, 

ať už od státu, obce či nevládní organizace. Další kroky 

vedly k popisu institucionálního vývoje a zajištění podpory 

a pomoci zmíněné cílové skupině. V rámci této kapitoly jsem 

kromě jiného nastínila vznik systému státní sociální 

podpory a popsala institucionální zajištění systému 

sociální pomoci. Co se týká měnících se potřeb rodiny 

v čase, snažila jsem se definovat hlavní změny, které 

rodinu a její současnou podobu nejvíce ovlivnily. Přestože 

následující kapitola pojednává o nástrojích sociální 

politiky, zaměřila jsem se především na ty nástroje, které 

jsou v současné době aktuální. Jedná se především o 

peněžité a nepeněžité dávky a sociální služby. 

V souvislosti s tím jsem nastínila ožehavá témata 

vztahující se především k novému zákonu o sociální 

službách. Každá z těchto kapitol by si jistě zasloužila 

mnohem více pozornosti a detailnějšího popisu, proto zde 

ale nebyl prostor a ani to nebylo cílem.  

   Naopak praktická část mi umožnila hlouběji se ponořit do 

tématu a díky výzkumu analyzovat potřeby cílové skupiny, na 

jejichž základě jsem odvozovala přednosti či mezery 

týkající se účinku sociálněpolitických nástrojů sloužící 

rodinám s dětmi. 

   Tato práce si nekladla za cíl realizovat výzkum, který 

by šlo generalizovat na cílovou skupinu v podobě rodin 

s dětmi. Šlo o to, zmapovat a pojmenovat to, co existuje a 

jak to funguje, případně odhalit to, co neexistuje, či je 
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nefunkční. Při analýze účinků nástrojů sociální politiky 

jsem brala ohled na různorodost rodin, kterým se podpora a 

pomoc poskytuje. Myslím, že se podařilo zjistit zajímavé 

poznatky, které by bylo více než dobré dalšími výzkumy 

rozšiřovat a podrobněji popsat.  

   Závěrem lze říci, že současné nástroje sociální politiky 

nejsou tak efektivní, jak by se mohlo zdát. Mnoho převážně 

nízkopříjmových rodin ženou do sociální pasti, ze které 

není po mnoho let (někdy i celý život) úniku. Ač považuji 

finanční dávky za dostatečné, těmto rodinám nestačí. Naopak 

rodiny, které jsou zvyklé na vyšší standard výši dávek 

nevnímají jako nízkou a naopak ji shledávají demotivující 

ke shánění práce. Existuje řešení, které uspokojí obě 

strany?     
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Příloha 1 – Kasuistiky klientů azylového domu (pro 

matky a rodiny s dětmi) 

KASUISTIKA  Č. 1 – paní P. a pan S. 

 

Osobní situace: 

   Paní P. (28 let věku v době nástupu do AD) vyrůstala ve 

vlastní rodině, kterou však popisuje jako problémovou. 

V roce 2002 se jí a jejímu partnerovi narodila dcera J. 

V té době již bydlela paní P. s druhem v pronajatém bytě 

mimo Prahu. V roce 2005 se jim narodil syn T. V lednu 2006 

byl druh, pan S., vzat do vazby z důvodu neplacení 

výživného na dítě z předchozího vztahu. Rodina nebyla 

schopna platit nájem a obrátila se na AD se žádostí o 

ubytování. 

 

Vzdělání, zaměstnání paní P: 

Základní, pracovala jako servírka 

 

Vzdělání, zaměstnání pana S: 

Vyučený zedník, zaměstnání – pomocný zedník na stavbě 

(načerno), veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu 

práce 

 

Pobyt v AU JM: 

   Paní P. s dvěma dětmi nastoupila 18.1.2006 do 

komunitního typu ubytování. Při nástupu byla velmi 

rozrušená, děti prokazovaly známky zanedbání. Na začátku 

pobytu se projevovala paní P. depresivně, obtíže jí činilo 

hospodaření s financemi, vedení domácnosti, péče o děti i 

hygiena. Po měsíci přišel trestní příkaz splácení úvěru. 

Cca po třech měsících se situace paní P. začala obracet 

k lepšímu, lépe zvládala hospodaření i péči o děti. 

V červnu 2006 byl pan S. propuštěn z výkonu trestu. Rodina 
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přijala naší nabídku ubytování pana S. Přestěhovala se do 

tréninkového bytu.  

   Vzhledem k záznamu v rejstříku trestů si pan S. obtížně 

hledal zaměstnání, proto byl přijat do projektu Aktivizace 

pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů 

realizovaného v AD a podpořeného v rámci JPD 3 z finančních 

prostředků EU. Zde se účastnil tréninkového zaměstnávání a 

vzdělávacích aktivit pořádaných v JOB klubu. Pan S. se 

velmi osvědčil, proto byl doporučen do podporovaného 

zaměstnání (stavební firma), zde byl rovněž velmi dobře 

hodnocen. 

   V září 2006 se paní P. narodil syn. Rozhodla se jej však 

dát ihned po narození k adopci (paní P. otěhotněla se svým 

známým v době, kdy byl její druh ve VTOS), přesto jí byla 

vyplacena dávka porodného. Tuto částku peněz si rodina 

neuložila, aby tím do budoucna pokryla své finanční 

problémy, nýbrž si zakoupila novou obývací stěnu a hračky 

pro děti. Ve věku dvou měsíců dítěte u něj byla zjištěna 

žloutenka typu C. Vyšetření celé rodiny ukázalo, že 

žloutenku mají i oba partneři (paní P. se nakazila během 

své „jednorázové“ známosti a poté nemoc přenesla na svého 

druha), děti jsou zdravé. Rodina v březnu odešla na 

ubytovnu.  

 

V průběhu pobytu bylo s paní P. řešeno:  

- vyřízení otcovství obou dětí souhlasným prohlášením 

rodičů, 

- zahájení splátek dlužné částky, 

- hospodaření, vedení domácnosti, péče o děti,   

- žádost o byt. 

 

V průběhu pobytu bylo s panem S. řešeno: 

- úhrada pobytu ve vězení,   

- vyřízení dokladů,  
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- vyřízení otcovství obou dětí souhlasným prohlášením 

rodičů. 

 

   V průběhu pobytu se podařilo výrazně vylepšit fungování 

rodiny – péče o děti, hospodaření, estetika bydlení, 

sociálně právní aspekty, splácení dluhů a pracovní 

možnosti. Výhled pro tuto rodinu je vysoká pravděpodobnost 

uspění na volném trhu práce i bydlení. 

   Rodina v lednu 2007 vyčerpala možnost maximální délky 

pobytu. V únoru 2007 byla přijata matka přijata do jiného 

azylového domu, druh se ubytoval na ubytovně.   

   S rodinou jsme nadále v kontaktu. Pan S. v rámci 

následné péče spolupracuje s občanskou poradnou na řešení 

pracovně-právní problematiky. 
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KASUISTIKA Č. 2 – paní R. a pan F. 

Osobní situace: 

   Paní R. (29) vyrůstala v dětském domově, v dospívání 

bydlela u svého dědečka v jeho nájemním bytu v Praze. Nájem 

rodina řádně platila, někteří členové však nebyli 

přihlášeni ke službám. V 1998 byl celý dům koupen majitelem 

a po smrti nájemce bytu, byla zbývající rodina – tedy i 

paní R. s dětmi – vystěhována bez náhrady. V té době měla 

paní R. 3 děti předškolního věku s panem P. Rodina paní R. 

měnila často ubytovny, azylové domy a dočasné podnájmy či 

ubytování u známých.  

   V roce 2001 se paní R. narodila další dcera. Poté se 

rodiče rozešli a matka navázala vztah s jiným partnerem, 

panem F.(26) S tímto partnerem otěhotněla a v r. 2005 

porodila dvojčata. V té době bydlela celá rodina na 

ubytovně v Praze. Ubytovna však měnila majitele, který 

zakázal pobyt dětí. Z toho důvodu žádala rodina paní R. o 

ubytování v našem AD. Nad výchovou nezletilých dětí, 

jejichž otcem je pan P., je nařízen soudní dohled. 

 

Vzdělání, zaměstnání – paní R. 

   Paní R. je vyučená zahradnice, nikdy však nebyla 

zaměstnaná, je dlouhodobě na rodičovské dovolené a pobírá 

sociální dávky.  

 

Vzdělání, zaměstnání – pan F. 

   Pan F. má dokončenou ZŠ, 3 roky pracoval jako kopáč. 

V minulosti byl trestán odnětím svobody po dobu 2 let za 

přepadení. V době nástupu do AD byl dlouhodobě veden na ÚP. 

 

Pobyt v AD: 

   V srpnu 2006 nastoupila paní R. se šesti dětmi (ve věku 

1 – 11 let) a s druhem – panem F. do AD 
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V průběhu pobytu se projevila schopnost paní R. vzorně se 

starat jak o děti a jejich výchovu, tak o celou domácnost. 

Rovněž spolupráce s paní R. byla velmi dobrá. Pan F. po 

měsíci pobytu nastoupil do projektu Aktivizace pracovního 

potenciálu realizovaného v AD a podpořeného v rámci JPD 3 

z finančních prostředků EU. Zpočátku probíhalo vše dobře. 

Později však začal pan F. vynechávat účast na programu, byl 

často nemocný nebo se vymlouval na chození po úřadech. V té 

době také přestala rodina spolupracovat se sociální 

pracovnicí OSPOD. 

   Po dvou měsících pobytu v AU JM se rodina velmi rychle 

rozhodla odejít, stěhování proběhlo bez spolupráce 

pracovníků AD. Rodina odešla na ubytovnu. Podle sdělení 

paní R. bydlí rodina v pronajatém bytě v Praze a pan F. je 

zaměstnán jako závozník.  
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    KASUISTIKA Č. 3 - rodina T.  

 

Jedná se o mladou romskou rodinu. 

Manželé: Paní T. (1984) 

               Pan T. (1983) 

Děti: syn D. T. (2001)         

      dcera K. T. (2002) – MŠ 

 

Zdravotní stav – rodina T. 

Paní T. – častá nemocnost (chronická bronchitida, časté 

angíny) 

Pan T. – zdravotní stav v pořádku 

Děti:  

D. T. – při narození zjištěn nález na ledvinách a tzv. 

reflux; kompenzování léky, pravidelné půlroční prohlídky ve 

fakultní nemocnici 

K. T. – častá nemocnost (chronická bronchitida) 

 

Rodinná historie 

   Paní T. se narodila v Praze, bydlela v Praze 6 u rodičů 

spolu s 5 sourozenci – sestra (33), bratr (31), sestra 

(30), dvojčata bratři (27). Dokončila základní školu 

v Řepích, poté navštěvovala 3 měsíce střední odborné 

učiliště (obchodní), pak otěhotněla (16 let). Budoucí 

manžel bydlel v té době u svých rodičů, v 8. měsíci 

těhotenství  paní T. se přistěhoval k její rodině (byt 4+1, 

v té době v bytě bydleli dva bratři a rodiče). Syn se 

narodil v červenci roku 2001, V Řepích bydlela rodina do 

konce roku 2002. Syn byl svěřený do péče matky paní T., 

neboť v době porodu nebyla zletilá (matka ho měla v péči do 

18. narozenin paní T.).  

   Po dosažení zletilosti se rodina přestěhovala k rodičům 

budoucího manžela na Prahu 5. Potom se rodina opět vrátila 

na Prahu 6 k rodině paní T. Následovalo časté stěhování 
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mezi rodinami a příbuznými. Žádost o byt podána v roce 2001 

na Praze 5. 

   Cca ve 3 měsících syna D. zjistila, že je opět těhotná, 

dítě si však především z finančních důvodů nemohla dovolit, 

proto se rozhodla pro umělé přerušení těhotenství. 

Poté požadovala u své ženské lékařky antikoncepci, přesto 

však po krátké době od interrupce otěhotněla. Na umělé 

přerušení těhotenství v té době již bylo pozdě. 

   V roce 2002 se jí narodila dcera. 

 

Bytová historie 

   V  roce 2002 se paní T. ocitla spolu se dvěma dětmi 

v azylovém ubytování Kolpingova domu (pouze pro matky). 

V té době měla zdravotní problémy (zvětšená uzlina na 

krku), musela se podrobit operačnímu zákroku. Sociální 

pracovnice chtěly umístit její děti do Klokánku, paní T. to 

však odmítla a podle jejích slov následovalo ukončení 

pobytu (byla zde tedy jen cca 2 týdny). 

    Opětovné stěhování po příbuzných. 

   V roce 2004 (týden po svatbě) manželé získali ubytovací 

smlouvu v jiném azylovém domě v Praze, kde zůstali jeden 

rok. Poté opět pobývali u příbuzných. 

   Přes sociální pracovnici z úřadu na Praze 5 podána 

žádost k azylovému ubytování do AD. Sem byla paní T. 

s dětmi přijata v srpnu 2006, manžel se mohl přistěhovat v 

září 2006.    

   Podle slov paní T. udržují oba manželé vztahy nejen se 

svou nejbližší rodinou , ale i se širším příbuzenstvem.  

 

Pracovní historie - paní T. 

   Paní T. nikdy nepracovala. Dokončila základní školu 

v Řepích, poté navštěvovala 3 měsíce střední odborné 

učiliště (obchodní), pak otěhotněla (16 let). V necelých 17 

letech porodila své první dítě, o rok později se narodila 
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dcera. Na začátku těhotenství (po přerušení učebního oboru) 

krátce brigádně pracovala v supermarketu (vybalování 

zboží), ale fyzicky tuto práci nezvládala, stěžovala si na 

bolesti zad. 

    Do konce října 2006 byla paní T. na rodičovské dovolené 

s dcerou K. Dcera začala docházet do mateřské školy a 

Miroslava nastoupila do projektu Aktivizace pracovního 

potenciálu sociálně znevýhodněných občanů realizovaného 

v OPC JM a podpořeného v rámci JPD 3 z finančních 

prostředků EU. 

 

Pracovní historie - pan T. 

   Pan  T. absolvoval základní školu, poté byl veden 

v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP. V době evidence na 

ÚP prošel rekvalifikačním kurzem (skladník). V  poslední 

práci vydržel asi jen dva měsíce, neboť mu zaměstnavatel 

bez udání důvodu významně snížil plat. Poté byl 2 měsíce 

bez zaměstnání (veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na 

ÚP). K 19. 10. 2006 však byl z evidence vyškrtnut 

(nedostavil se v domluvený termín). Na úřad práce volal, že 

si našel práci a že jde na zdravotní prohlídku, odpoledne k 

lékaři však již nedorazil, neměl tudíž o této návštěvě 

potvrzení. Problém řešen v občanské poradně – řešení 

odvolání na MPSV o opětné zařazení do evidence uchazečů na 

ÚP. Toto však nebylo dotaženo do konce, neboť panu T. 

chybělo výše zmíněné potvrzené od lékaře (neměl potvrzení 

od lékaře na den 19.10., že prý si ho  lékař objednal na 

25.10.). Poradci z občanské poradny neměli žádný doklad 

potvrzující jeho tvrzení, že se domluvil (po telefonu) a že 

u lékaře byl.  

 

   Pan  T. od listopadu nastoupil jako domovník ve fakultní 

nemocnici, kde je doposud. Nadřízenými pracovníky je 

chválen, byl mu zvýšen plat, dostává prémie. 
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Závěrem 

   Rodina T. je i nadále ubytována v AD. Pracovníky AD jsou 

této rodině poskytovány sociálně aktivizační služby, 

poradci občanské poradny zajišťují odborné sociální 

poradenství. Paní T. je velmi mladá matka dvou dětí, která 

se především potřebovala naučit zorganizovat si čas. 

Zezačátku měla problémy stíhat vodit děti do školy, vařit, 

starat se o domácnost. Za pomoci sociálních pracovníků se 

jí toto podařilo. 

   Ačkoli tato mladá romská rodina nemá problémy se 

zadlužováním, je pro ni prakticky nemožné „dosáhnout“ na 

samostatné bydlení. Tento problém by chtěli řešit 

hypotékou. O povinnostech a závazcích spojených s ní (důraz 

kladen na situaci, kdyby by nezaplatili splátku) byli 

poučeni poradci občanské poradny. Hrozí nebezpečí, že se 

tato rodina zadluží. Chybí jistota stálého zaměstnání. 

Potřebují sociální bydlení.  

   Tato rodina se velmi snaží postavit se na vlastní nohy. 

Prognóza této rodiny, pokud bude mít možnost bydlení 

v levném nájemním bytě, je velmi dobrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

124 

KASUISTIKA Č. 4 - rodina L. 

 

Jedná se o romskou rodinu. 

Manželé – pan L. (1977) a paní L. (1981) 

    Děti – dcera L. L. (1993) – v mladším věku problémy s  

ledvinami, dcera K. L. (1996), dcera S. L. (2000), dcera J.  

L. (2003) 

 

Zdravotní stav 

   Manželé L. nemají větší zdravotní problémy. Paní L. měla 

v dětství problémy s ledvinami. Děti (zvláště ty nejmladší) 

jsou často nemocné (převážně nemoci horních cest 

dýchacích). 

 

Rodinná historie 

   Paní L. má deset sourozenců. Všichni sourozenci bydleli 

s rodiči na Praze 6 v bytě 4+1. Otec před 5 lety zemřel.  

Vztahy mezi sourozenci a rodiči byly vždy v pořádku, až 

poté, kdy děti začaly mít své vlastní rodiny a vlastní 

děti, začínalo docházet k neshodám (nakumulovaný velký 

počet lidí v malém prostoru, žádné soukromí).  

   Paní L. absolvovala základní školu a měla nastoupit do 

učebního oboru kuchař – číšník. O prázdninách však 

zjistila, že je těhotná. V jejích šestnácti letech se jí 

narodila dcera L. Otcovství nebylo nikdy určeno, a tudíž 

ani nebylo stanoveno výživné. 

   Ve dvou letech dcery L. se paní L. seznámila se svým 

stávajícím manželem panem L., kterému v té době bylo 14 

let. Když spolu začali žít ve společné domácnosti, byly 

dceři L. tři roky. Sňatek uzavřeli v roce 2000.  

 

   Pan L. je prostřední ze tří sourozenců. Má o rok starší 

sestru a o čtyři roky mladšího bratra. Otec byl často ve 

výkonu trestu odnětí svobody za krádeže. Roli otce přebrala 
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matka, která se starala o děti, o domácnost a o finanční 

zabezpečení rodiny.  

 

Bytová historie 

   Rodina L. nikdy neměla vlastní bydlení. Často se 

stěhovala po příbuzných. Střídavě bydlela u matky paní L., 

chvíli u rodiny pana L. Všude se ale rodina L. zdržela jen 

chvíli (někdy pár týdnů, jindy několik měsíců). 

   V roce 2002 byli manželé L. s dětmi ubytováni v azylovém 

domě v Praze, kde vydrželi cca 4 měsíce. V té době se 

sestřenice pana L. nabídla, že jim sežene podnájem za 5 

tisíc. S vidinou „vlastního“ bydlení a soukromí se 

rozhodli, že do podnájmu půjdou. Zaplatili sestřenici za 

nájem, ale majitel je vystěhoval, neboť je prý z dřívější 

doby na nájmu dluh. Do AD se již nemohli vrátit. 

   Následovalo časté stěhování po příbuzných, nejen 

v Praze, ale rodina L. putovala za příbuznými i na jiná 

místa České republiky.  

   Paní L.se v roce 2004 naskytla možnost ubytování v 

azylovém domě v Sedlčanech, kde mohla zůstat spolu s dětmi, 

ale bez manžela. Zde bydlela asi 2 měsíce.   

    Poté rodina bydlela u babičky pana L. ve Vršovicích. 

V roce 2004 byla celá rodina ubytována v ubytovně v Praze 

(cca 1,5 roku). Po skončení ubytování odešla sama paní L. 

s dětmi ke své rodině do severních Čech. Dlouho tam 

nevydržela (v bytě 1+1 bydlelo 8 lidí) a vrátila se zpět do 

Prahy. Tři měsíce byla celá rodina ubytována na ubytovně 

v Nuslích (2005). Následovaly neshody mezi paní L. a jejím 

manželem, proto se paní L. rozhodla od manžela na čas 

odejít a požádala si o azylové ubytování v azylovém domě 

v Praze 4 (2005). Zde zůstala asi jen 14 dní, neboť 

problémy s manželem se vyřešily a rodina chtěla být 

pohromadě. Proto požádali o ubytování v ubytovně v Praze 4 

(2006), která se nachází v objektu azylového domu v Praze 
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4. Odtud byli v srpnu 2006 přijati do našeho azylového domu 

(pro matky a rodiny s dětmi). 

 

Děti 

   Vzhledem k častému stěhování, měly starší dcery problémy 

ve škole. Sotva se alespoň částečně adaptovaly na nové 

prostředí a spolužáky, stěhovala se rodina jinam a ony 

musely změnit i školu. Objevovaly se problémy s učením, 

z tohoto důvodu bylo rodině L. doporučeno, aby dcery 

navštěvovaly speciální školu.  

   Nejstarší dceři byl doporučen odklad povinné školní 

docházky, v současné době ve věku 13,5 let navštěvuje 6. 

třídu. 

 

Pracovní historie - paní  L. 

    Paní L. v roce 1992 absolvovala základní školu. Byla 

přijata do učebního oboru kuchař – číšník, kam měla po 

ukončení povinné školní docházky nastoupit, ale o 

prázdninách otěhotněla. Od porodu dcery L. v roce 1993 je 

nepřetržitě na rodičovské dovolené. Nejmladší dceři budou 

letos v květnu (rok 2007) 4 roky, tudíž by paní E. měla 

nastoupit do zaměstnání. Pracovní zkušenosti nemá prakticky 

žádné, jen má za sebou dvě krátkodobé brigády jako pokojská 

v hotelu a uklízečka v úklidové firmě.   

   Paní  L. byla od září 2006 zapojena v projektu 

Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných 

občanů, který je v našem zařízení realizován a podpořen 

v rámci JPD 3 z finančních prostředků EU. 

 

Pracovní historie - pan L. 

   Pan L. absolvoval základní školu v roce 1996. Po škole 

byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. 

V roce 1997 začal byl zaměstnán jako pracovník úklidu 

v obchodním domě s nábytkem. Zde vydržel jeden rok. Poté 
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byl opět veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

Následovaly dva roky zemní práce a od roku 2001 pracoval 

načerno u pražské úklidové firmy. V roce 2004 začal 

pracovat u stejné firmy na živnostenský list. Pan L. však 

nevěděl o právech a především povinnostech, které vyplývají 

z práce na živnostenský list a nevěděl o důsledcích, které 

plynou z neplnění povinností. Pan L. nepodával daňové 

přiznání, ani nebyl přihlášen k placení zdravotního a 

sociálního pojištění. Po nástupu do našeho AD byl 

pracovníky poučen o důsledcích, které plynou ve vztahu 

k živnostenskému listu  z neplnění povinností.  

   V listopadu 2006 pan L. přišel o práci, pozastavil 

živnostenský list a rovněž jako jeho žena se zapojil do 

projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně 

znevýhodněných občanů. 

   S pomocí pracovníků AD začal pan L. řešit své dluhy – 

začalo se dluhem na zdravotním pojištění. Pokud by se dluhy 

řešily najednou, hrozí, že by rodina mohla upadnout do 

ještě větší finanční tísně. Další hrozbou je exekuce a 

event. umístění dětí do ústavní péče. 

    

Závěrem 

   Tato rodina potřebuje komplexní přístup sociálních 

pracovníků našeho AD. Této rodině pracovníci AD poskytují 

sociálně aktivizační služby, ale také prostřednictvím 

poradců z občanské poradny odborné sociální poradenství. 

   Po ukončení RD paní L. nastoupila do podporovaného 

zaměstnání, kde však vydržela 2 měsíce a z důvodu 

těhotenství jej ukončila. V současné době je vedena 

v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. 

   Pan T. nastoupil do podporovaného zaměstnání (úklid 

letadel), kde vydržel půl roku. Nedokázal si navyknout na 

pracovní režim a často absentoval. Nyní je veden v evidenci 
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uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a přivydělává si prací 

načerno. 

   Řešení situace rodiny L. je dlouhodobou záležitostí. 

Proto v rámci poskytování sociálně aktivizačních služeb 

rodinám s dětmi jim můžeme nabídnout spolupráci a pomoc 

v řešení jejich situace i po ukončení pobytu u nás. 
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   RESUMÉ 
 
 
   Cílem mojí práce bylo zmapovat úroveň podpory a 

pomoci rodinám s dětmi v České republice a její efektivitu. 

Teoretická část v sobě zahrnuje legislativní vývoj se 

zaměřením na sociálněpolitická opatření týkající se rodin 

s dětmi.  

   Dále jsem se zabývala institucionálním vývojem, kde 

jsem nastínila genezi jednotlivých forem pomoci 

prostřednictvím zařízení poskytujících podporu a pomoc 

rodinám s nezaopatřenými dětmi a neopomenula jsem ani 

institucionální zajištění státní sociální podpory a 

sociální pomoci. Popsala jsem genezi chápání rodiny jako 

takové, úlohu dětí ve společnosti a systémový vývoj pomoci 

zmíněné skupině obyvatel. 

Třetí kapitola se zabývá postavením rodiny ve 

společnosti s přihlédnutím na její měnící se potřeby a 

s tím související proměny pomoci, která jí má být 

v případech potřeby poskytnuta. 

   Ve čtvrté kapitole přecházím k popisu jednotlivých 

nástrojů sociální politiky pro rodiny s dětmi. Definuji zde 

jednotlivé sociálněpolitické nástroje vzhledem k jejich 

povaze od peněžitých dávek, přes dávky věcné k sociálním 

službám. Do popředí zde vstupují změny vzhledem k přijetí 

zákona o sociálních službách, zákona o pomoci v hmotné 

nouzi a o existenčním a životním minimu.  

   Poslední kapitolou je výzkum provedený metodou focus 

group zaměřený na zjištění názorů a postojů obyvatel 

azylových domů, kteří spadají do kategorie tzv. 

nízkopříjmových rodin. Na odpovědích respondentů ukazuji 

fakta, která příjemci dávek považují za negativní, a která 

naopak za pozitivní vzhledem k sociálnímu systému v České 

republice. Na druhé straně výzkumného vzorku stojí 

kontrolní vzorek, který byl vytvořen z respondentů 



 
 

130 

s minimálně středoškolským vzděláním s maturitou, vyšším 

odborným a vysokoškolským vzděláním. Analýzou a 

porovnáváním těchto poznatků se snažím dospět k pochopení 

toho, jak se k pomoci a podpoře rodin s dětmi stojí ti, 

kterých se to bezprostředně dotýká – rodiny 

s nezaopatřenými dětmi. V situaci, kdy vidíme pomoc dětem 

většinou pouze z pohledu státu či NNO, jsou odpovědi 

důležité z hlediska „slyšení druhé strany“. 
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   SUMMARY 

 

   My diploma thesis is aimed on charting the level of 

support and help provided for families with children in 

Czech republic and it´s effectivness. Theoretical part 

contains legislative development with focus on social tools 

for families with children. Then I deal with institucional 

development when I outline advancement of particular forms 

of help. 

   I describe evolution comprehension of family, part of 

children in society and systém development of help to 

mentioned groups.  

   The third chapter of my thesis mentions position of 

family in society, considers it´s need changes which 

influence changes of help provided to the family.  

In the forth chapter I describe particular tools of 

social policy for families with children. I define types of 

the tools from pecuniary batches to factual batches and 

social services. 

The last chapter is research made by focus group method 

aimed on opinion lacation and attitudes of sanctuary house 

inhabitants who belong to so called „low income group“. The 

results show what the informants find negative or positive 

with our social system. On the other hand, the research 

also shows attitude and opinions of control sample 

compounded by informants with minimally secondary education 

or university education. Using analysis and comparison I 

try to show what attitute towards czech social system hold 

those who are the system´s aim group – families with 

unprovided children.      
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RESUMÉ 
 
Cílem mojí práce bylo zmapovat úroveň podpory a pomoci rodinám 
s dětmi v České republice a její efektivitu. Teoretická část 
v sobě zahrnuje legislativní vývoj se zaměřením na 
sociálněpolitická opatření týkající se rodin s dětmi.  
Dále jsem se zabývala institucionálním vývojem, kde jsem 
nastínila genezi jednotlivých forem pomoci prostřednictvím 
zařízení poskytujících podporu a pomoc rodinám 
s nezaopatřenými dětmi a neopomenula jsem ani institucionální 
zajištění státní sociální podpory a sociální pomoci. Popsala 
jsem genezi chápání rodiny jako takové, úlohu dětí ve 
společnosti a systémový vývoj pomoci zmíněné skupině obyvatel. 
Třetí kapitola se zabývá postavením rodiny ve společnosti 
s přihlédnutím na její měnící se potřeby a s tím související 
proměny pomoci, která jí má být v případech potřeby 
poskytnuta. 
Ve čtvrté kapitole přecházím k popisu jednotlivých nástrojů 
sociální politiky pro rodiny s dětmi. Definuji zde jednotlivé 
sociálněpolitické nástroje vzhledem k jejich povaze od 
peněžitých dávek, přes dávky věcné k sociálním službám. Do 
popředí zde vstupují změny vzhledem k přijetí zákona o 
sociálních službách, zákona o pomoci v hmotné nouzi a o 
existenčním a životním minimu.  
Poslední kapitolou je výzkum provedený metodou focus group 
zaměřený na zjištění názorů a postojů obyvatel azylových domů, 
kteří spadají do kategorie tzv. nízkopříjmových rodin. Na 
odpovědích respondentů ukazuji fakta, která příjemci dávek 
považují za negativní, a která naopak za pozitivní vzhledem 
k sociálnímu systému v České republice. Na druhé straně 
výzkumného vzorku stojí kontrolní vzorek, který byl vytvořen 
z respondentů s minimálně středoškolským vzděláním 
s maturitou, vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním. 
Analýzou a porovnáváním těchto poznatků se snažím dospět 
k pochopení toho, jak se k pomoci a podpoře rodin s dětmi 
stojí ti, kterých se to bezprostředně dotýká – rodiny 
s nezaopatřenými dětmi. V situaci, kdy vidíme pomoc dětem 
většinou pouze z pohledu státu či NNO, jsou odpovědi důležité 
z hlediska „slyšení druhé strany“. 
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SUMMARY 
 
My diploma thesis is aimed on charting the level of support and help provided for families 
with children in Czech republic and it´s effectivness. Theoretical part contains legislative 
development with focus on social tools for families with children. Then I deal with 
institucional development when I outline advancement of particular forms of help. 
I desrcibe evolution comprehension of family, part of children in society and systém 
development of help to mentioned groups.  
The third chapter of my thesis mentions position of family in society, considers it´s need 
changes which influence changes of help provided to the family.  
In the forth chapter I describe particular tools of social policy for families with children. I 
define types of the tools from pecuniary batches to factual barches and social services. 
The last chapter is research made by focus group method aimed on opinion lacation and 
attitudes of sanctuary house inhabitants who belong to so called „low income group“. The 
results show what the informants find negative or positive with our social system. On the 
other hand, the research also show attitude and opinions of control sample compounded by 
informants with minimally secondary education or university education. Using analysis and 
comparison I try to show what attitute towards czech social system hold those who are the 
system´s aim group – families with unprovided children.      
  
 
 

 


