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Diplomová práce „Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí v ČR“ se, jak 

vyplývá z názvu, zabývá řešením problému nechtěných dětí. Nechtěné dítě je dítě, které je ve 

své rodině nežádoucím, nechtěným a může jím být již od svého početí, narození, nebo se jím 

stát v průběhu svého života. Proč je dítě nechtěné? Na tuto otázku není jednoznačná odpověď, 

záleží na každém jednotlivém případě, například z důvodů ekonomických, sociálních, 

biologických, rodinných. 

Diplomová práce řeší problematiku nechtěných dětí z hlediska právního, jak pomoci 

právních institutů upravit jejich postavení právní, a tím i postavení sociální.  

Úvodní kapitoly se orientují na dítě jako takové, v minulosti a současnosti, na úpravu 

jeho práv v důležitých dokumentech, kterými jsou Listina základních práv a svobod ČR nebo 

Úmluva o právech dítěte. Také jsou zde vysvětleny pojmy Nechtěné dítě, Syndrom CAN, 

Rodina a s nimi související problémy, jakými jsou psychické poruchy po porodu a poruchy 

rodiny. Následující kapitoly popisují jednotlivé řešení problému nechtěných dětí.  

Kapitola 3 se zabývá interrupcemi, obsahuje statistické údaje, historii právní úpravy, 

současnou právní úpravou, a to jak interrupcí legálních, tak nelegálních, které jsou trestnými 

činy. O trestném činu Vražda novorozeného dítěte matkou pojednává další kapitola. Obsahem 

je statistika, výběr z uskutečněných vražd novorozenců a právní úprava. Společné těmto 

kapitolám je, že nechtěné dítě nepřežije, buď se nenarodí vůbec, nebo zemře brzy po porodu. 

Kapitoly 5 až 10 řeší postavení nechtěných dětí, které se narodí a jsou odkázáni na 

péči státu. O babyboxech, novém a diskutovaném řešení, pojednává kapitola 5. Ústavní 

výchovou v kojeneckých ústavech a dětských domovech se zabývá kapitola 6 a 7. Institut 

svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče je nastíněn v kapitole 8, jedná se o 

určitý předstupeň pěstounské péče. Poslední dvě kapitoly obsahují úpravu pěstounské péče a 

osvojení, tedy pro dítě nejlepší možné řešení, kdy žije v náhradní rodině. 

 


