
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Katedra sociální práce

Klára Škodová

Analýza klientů Domu tří přání 
a jejich rodinného zázemí

Diplomová práce

Praha 2011



Autor práce:        Klára Škodová

Vedoucí práce:   PhDr. Hana Pazlarová, PhD.

Oponent práce:   MUDr. Elena Turnovská

Datum obhajoby: 

Hodnocení: 



Bibliografický záznam

ŠKODOVÁ, Klára. Analýza klientů Domu tří přání a jejich rodinného zázemí. Praha: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociální práce, 2011. 74 s. Vedoucí 

diplomové práce PhDr. Hana Pazlarová, PhD.

Anotace

Diplomová práce „Analýza klientů Domu tří přání a jejich rodinného zázemí“ 

představuje současný systém péče o ohrožené děti v kontextu historického vývoje 

ochrany dětských práv, sociálně-právní ochrany dětí, současného přístupu jednotlivých 

rezortů, státní správy a neziskového sektoru. Systém péče o ohrožené děti v ČR je 

roztříštěný a nedostatečně garantující práva dítěte na život v jeho biologické rodině, 

v případě ohrožení sanované a podporované. Chystaná transformace a sjednocení péče o 

ohrožené děti je velkou výzvou pro zkvalitnění a spolupráci všech aktérů v oblasti práce 

s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Jedním z významných článků systému, působících 

v rámci prevence umísťování dětí do zařízení ústavní výchovy, je občanské sdružení 

Dům tří přání, které je pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a provozuje 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Pomocí analýzy rodinného zázemí 

dětských klientů pobytové části Domu tří přání a zpracováním vybraných statistických 

údajů, tato práce deklaruje některé z funkčních způsobů práce s ohroženým dítětem a 

jeho rodinou směrem ke stabilnímu a bezpečnému zázemí pro jeho další rozvoj 

v původní rodině. 

Annotation

Diploma thesis „Analysis of Dům tří přání clients and their family background“ presents 

the current system of care for children at risk in the historical development of children`s 

rights protection, social-legal protection of children; actual concept of particular 

departments, state administration, and non-government sector.  The social-legal 

protection of children in the Czech Republic is segmental and is not enough to 

guarantee  children`s rights to live in their biological families in case of support 

shortage. The forthcoming transformation and unification of the system of care for 

children is a great appeal for improving the cooperative work of all concerned in this 

field. One of the important element of the system, acting as a part of prevention of 



putting children into the institutions with  constitutional education, is the civil 

association „Dům tří přání“ which is authorized in providing the social-legal protection 

of children, and devices for children requiring immediate help. With the help of analysis 

of family background of children who are the clients of „Dům tří přání“, and processing 

of selected statistical data, the given diploma thesis specifies some functional methods 

of working with children at risk and their families, directed to the safe family 

background and child`s development in the family.
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Úvod

Systém péče o ohrožené děti, ve své současné podobě, je předmětem ostrých kritik 

mezinárodních organizací a institucí zřízených k ochraně dětských práv. Dítě a jeho 

pozitivní prospívání, by mělo být ve středu zájmu společnosti, neb také znamená možnou 

kvalitu naší budoucnosti. S ohledem na jeho obrovskou zranitelnost, došla společnost, 

postupným vývojem k potřebě svébytnost dítěte a jeho práva hájit a zakotvovat do 

právních norem. Normy a pravidla již máme, nyní před námi stojí velký krok, tato pravidla 

ctít, respektovat a aktivně aplikovat v praxi. 

Péče o ohrožené děti v České republice je kritizovaná právem, neodpovídá 

standardu běžnému ve vyspělých zemích západní Evropy. Systém a agenda péče o 

ohrožené děti je roztříštěna v působnosti několika rezortů, státní správy i samosprávy, 

veřejných institucí i neziskového sektoru. Dítě v ohrožení se tak ocitá v ohnisku 

nekoordinovaných intervencí a aktivit dílčích složek působících v nepřehledném systému 

pomoci. Výsledkem jsou přeplněná zařízení institucionální výchovy, nepružný systém 

náhradní rodinné péče, nespolupracující instituce a místo profesionálního vyhodnocování 

závažnosti ohrožení dítěte v rodině, máme metody práce založené čistě na intuitivním 

rozhodování a vedení případu. 

Téma své diplomové práce „Analýza klientů Domu tří přání a jejich rodinného 

zázemí“ jsem zvolila vzhledem ke své dlouholeté působnosti v občanském sdružení Dům 

tří přání, kde pracuji na pozici sociální pracovnice ambulance pobytové části pro děti. 

Jednou z mých hlavních náplní činnosti je sanace rodiny, práce s ohroženými dětmi a 

jejich rodinami v rámci stabilizace rodinné situace a podpory v zajištění a udržení 

bezpečného zázemí pro život dítěte v původní rodině. 

Jedná se o téma vysoce aktuální vzhledem k transformačním krokům, vedoucím ke 

sjednocení a zkvalitnění systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny. V rámci novely 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která je v současné době v připomínkovacím řízení, 

se uvažuje i o určení a jasném vymezení pro práci s dětmi v zařízeních pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Tímto zařízením sociální ochrany, s pověřením k výkonu sociálně-

právní ochrany dětí, je i občanské sdružení Dům tří přání, které se nyní podílí na tvorbě 

standardů pro tento typ zařízení a je akceptováno jako vzorové pracoviště pro práci 

s ohroženou rodinou jako prevence ústavní výchovy. 

Ve své diplomové práci se věnuji kontextu ochrany dětských práv a jeho podob 

v dnešním systému pomoci a podpory ohrožených dětí. Dále se věnuji základním 
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způsobům práce s ohroženou rodinou, sociálně-právní ochranou, jednotlivým složkám 

systému působícím v síti péče o ohrožené děti a transformačním vizím. Představuji 

základní principy práce Domu tří přání a poté uvádím komentované výsledky analýzy 

s grafy. Jedná se o data získaná analýzou dokumentů archivních údajů o všech klientech 

pobytové části Domu Přemysla Pittra pro děti, za tři roky v období let 2008 - 2010. 

V analýze se věnuji především datům vypovídajícím o rodinném zázemí klientů, ale také 

statickým údajům pro potřeby organizace Dům tří přání a na většině z výsledků deklaruji 

dobrou praxi zařízení.
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1. Dítě v kontextu ochrany práv

V první kapitole se věnuji vymezení postavení dítěte ve společnosti v kontextu 

vývoje jeho práv a potřeby společnosti tato nezadatelná práva chránit. 

1.1 Vývoj postavení dítěte ve společnosti 

Postavení dítěte, uznání a respekt k jeho právům a svébytnosti, a následné 

uvědomění nutnosti ochrany těchto práv, prošlo ve společnosti dlouhým a náročným 

vývojem. V podstatě můžeme říci, že až dnešní postmoderní společnost začíná mít na 

problematiku dětských práv dostatečný náhled, čerpá z množství výzkumů deklarujících 

zcela jasné potřeby dětí a nutnost ochrany, jejich naplňování aplikuje do zákonů, avšak 

zavedení do běžné praxe a důsledné dodržování těchto zákonů je ještě krokem, který nás 

čeká.  

Dle Špeciánové (2007) uvádím historický nástin vývoje postavení dítěte ve 

společnosti a vznik institutu sociálně-právní ochrany dítěte. Dítě jako bezprávný subjekt 

bylo vnímáno již v době antiky, kde byly nechtěné a nemocné děti shazovány z Taygetské 

skály a v Římě měli otcové dle „patria potestas“ právo nad životem a smrtí svých dětí 

(včetně jejich prodeje). V roce 313 byl vydán Edikt milánský, který uznal křesťanství 

státním náboženstvím. Od této doby začaly být při klášterech zřizovány útulky pro 

odložené děti, jejichž motivem péče nebyla spása dětí, nýbrž duše rodičů, kteří by se 

vraždou dítěte ocitli v hříchu. V pozdější době se, z důvodu zachování anonymity rodičů 

odkládajících své děti, vytvářela ve zdech útulků tzv. torna neboli otáčedla, zajišťující 

bezpečné a zároveň anonymní odložení dítěte do kláštera (v podstatě se jednalo o 

středověkou podobu dnešních babyboxů). 

Pohled na rodinu a dětství se mění až od 16. století, především doba osvícenství 

přináší řadu pokrokových myšlenek a opatření. Naopak industriální společnost přináší 

zneužívání dětí v podobě těžké manuální dětské práce v továrnách a dolech, reakcí jsou 

postupně vznikající zákony omezující dětskou práci a vznik organizací na ochranu 

dětských práv. 

Na našem území byl v roce 1863 vydán říšský zákon domovský říšského zákoníku, 

na který navázal zemský zákon chudinský, jež položil základy veřejné správy ve prospěch 

sociálně potřebných osob a institucionalizované sociálně-právní ochrany dětí. Domovské 
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obce měly za povinnost postarat se o každého svého obyvatele a jeho rodinu. Opuštěné děti 

byly obvykle umísťovány do pěstounské péče, sirotčinců, dětských domovů, azylů a 

útulků. Vzhledem k přetížení obcí chudinskou péčí vznikla potřeba reformy veřejné správy 

a došlo k rozvoji dobrovolnických organizací, jejichž význam vzrostl především v období 

po 1. světové válce, kdy Československo zaplnily statisíce válečných sirotků. Narůstal také 

počet ústavů pro děti zdravotně postižené a „mravně narušené“.

Po vzniku samostatného Československého státu vznikají výkonné orgány 

ministerstev pro sociálně-právní ochranu s názvem okresní péče o mládež (bývalé komise 

pro péči o mládež) s poměrně širokou působností. Rozvoj péče a ochrany dětí byl přerušen 

po dobu okupace, kdy zemská ústředí působila omezeně. Po 2. světové válce a změně 

společenských podmínek byl nejvýznamnějším zásahem zákon č. 7/1946 Sb., o 

hromadném poručenství, a následně zákon č. 48/1947 Sb., o organizaci péče o mládež, 

jimiž přešly úkoly péče o mládež na okresní a zemské národní výbory. Sociálně-právní 

ochrana tak spočívala ve výkonu hromadného poručenství a opatrovnictví s cílem řádné 

výchovy dětí v uvědomělé občany připravené přispívat svou prací k prospěchu společnosti.

Základním pravidlem bylo umísťování dětí do kolektivní péče, především v případech, kdy 

se nevyskytla rodina, která by zaručovala výchovu dítěte v lásce k demokratickému státu. 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, upravil zásahy státní 

moci do rodinných vztahů ze strany soudů a národních výborů. Zvláštní předpisy o 

sociálně-právní ochraně dětí byly zrušeny. V roce 1969 došlo ke zřízení Ministerstva práce

a sociálních věcí České republiky, do jehož působnosti je dodnes oblast sociálně-právní 

ochrany dětí začleněna. 

Vzhledem k problematické soukromoprávní povaze zákona o rodině, vznikl zákon 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který je 

předpisem veřejnoprávním a odděluje tak činnost státních orgánů v oblasti sociálně-právní 

ochrany.

1.2 Dítě a rodina

Rodina jako instituce prodělala v posledních několika desítkách let významné 

proměny v uspořádání i funkcích, společně s rolemi jejích jednotlivých členů. Postmoderní 

doba tak přinesla snížení významu širší rodiny a posílení rodin nukleárních, neúplných, 

znovusložených a nárůst nesezdaných soužití.



Diplomová práce                          Analýza klientů Domu tří přání 

12

Pro samotný pojem rodina je velmi obtížné najít jednotnou definici. Obvykle se 

jedná o vymezení na základě různých přístupů jednotlivých vědních disciplín jako je 

psychologie, právo, sociologie nebo demografie. 

Psychologický slovník definuje rodinu jako „společenskou skupinu spojenou 

manželstvím nebo pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnou pomocí“ (Hartl, 2004, s. 

230). 

Sociologický slovník vymezuje rodinu jako „původní a nejdůležitější společenskou 

skupinu a instituci" s hlavními funkcemi reprodukce, výchovy, socializace a přenosu 

kulturních vzorů (Petrusek, 1996, s. 940).

Výrost v knize Aplikované sociální psychologie (1998, s. 304) představuje definici 

J. Odehnala: „Rodina je jakýmsi nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který 

poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chováním pro 

mužskou a ženskou roli. Učí jedince reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce a 

umožňuje mu praktické ověření získaných dovedností v rámci rodiny. Uplatňuje se jako 

regulátor chování jedince a poskytuje mu společensky žádoucí normy. Pod vlivem 

rodinného působení se vytváří postoj k personálnímu okolí, k sobě samému i společnosti 

obecně.“

Dle Matouška a Pazlarové (2010) jsou dodnes používané definice opírající se o 

příbuzenství vzniklé sňatkem nebo narozením, příliš úzké. Přiměřenější tak je v našem 

typu společnosti mluvit o rodinném soužití lidí, jehož jádrem je citová vazba nebo 

rodičovství.  V západní civilizaci má tedy rodina zejména tyto tři funkce: podporování 

socializace – vychovávání dětí, vztahová podpora dospělých lidí a ekonomická podpora 

všech členů, přičemž v prvních dvou funkcích nelze rodinu zastoupit.

Rodina je tedy jednou z nejdůležitějších sociálních skupin, ve které žijeme. Plní 

emocionální, výchovnou, ekonomickou a reprodukční funkci. Samotný pojem rodina dnes 

již nepředstavuje jen klasický model nukleární rodiny otec, matka, děti (v případě širší 

rodiny prarodiče a další příbuzní), ale i rodinné soužití, kde existují intenzivní kontinuální 

psychické a emocionální vazby.

1.2.1 Ohrožené dítě

Samotný pojem „ohrožené dítě“ je odvozen z anglosaského výrazu „child at risk“. 

Dle terminologie Světové deklarace o přežití dětí, jejich ochraně a rozvoji (1990) bývá 

v poslední době tento termín nahrazován pojmem "děti ve zvlášť obtížných situacích".  
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Tyto zvlášť obtížné, dlouhodobě ohrožující situace, jsou shodné především v "životním 

stylu" jedinců, rodin, sociálních skupin a jejich prostřednictvím také dětí, které si tyto 

situace nevolí svobodně, jsou do nich většinou nedobrovolně vrženy a není v jejich silách 

se z těchto podmínek vymanit. Obdobný význam mohou mít i pojmy “děti v nouzi“ a “děti 

se zvláštními (speciálními) potřebami“. Znevýhodněné dítě je dítě, kterému životní

podmínky (v porovnání se zdravými vrstevníky) neumožňují úplný zdravý a zdárný vývoj. 

Ohrožené a znevýhodněné děti jsou ty děti, jejichž životy či zdraví jsou nějakým způsobem 

ohroženy, přičemž definice zdraví dle Světové zdravotnické organizace WHO hovoří o 

komplexním stavu tělesné, duševní a sociální pohody, nejen absenci nemoci (Kovařík, 

Pazlarová, Bubleová, 2004).

Pojem ohrožené dítě v sobě může nést zároveň také určitou předpověď, predikující 

dynamiku příčina – následek ve smyslu určité situace dítěte, která může vyústit v budoucí 

nepříznivou událost. Jako rizikové faktory od osobní úrovně až po úroveň společenskou 

uvádí Schonert-Reichl (2000) tyto faktory: individuální (nízké IQ, nedostatečné dovednosti 

pro řešení sociálních situací), rodinné (nízká soudržnost rodiny, nízký socio-ekonomický 

status, duševně nemocní rodiče), vrstevnické (odmítání vrstevníky, šikana), školní (nízká 

podpora učitelem, odcizení), společenské (nízká podpora komunity), socio-kulturní 

(stereotypní nahlížení společnosti podložené historickou a politickou ideologií). Ohrožené 

je tedy dítě nejen vzhledem k osobnostním vlastnostem, ale také k prostředí, ve kterém 

vyrůstá.

Analýza současného stavu institucionálního zajištění péče o ohrožené děti v České 

republice z roku 2008 (dále jen Analýza) vymezuje pojem ohrožené dítě tak, aby pokrýval 

všechny skupiny dětí, na něž se vztahují aktivity jednotlivých zainteresovaných rezortů. 

Ohrožené děti jsou tedy všechny děti, jejichž potřeby nejsou naplňovány v dostatečné

míře a kde míra je posuzována zásadně individuálně a v souladu se základními 

principy Úmluvy o právech dítěte.

Dokument Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené 

děti - základní principy (2008) definuje ohrožené dítě jako: „Dítě, které nemá uspokojeny 

nebo s předpokladem nenaplnění základních potřeb biologických, psychických, 

emocionálních, sociálních a duchovních (potřeba stimulace, řádu, lásky, bezpečí, 

sociálně společenského uznání, otevřené, sdílené budoucnosti). … Další úlohu hrají 

sociální determinanty zdraví a práv dítěte. Lze říci, že každé dítě je potenciálně ohrožené 

více či méně. Hranici nelze striktně stanovit, faktorů ohrožení je mnoho, zrovna tak jejich 

intenzita a rozvinutí. Pozornost je potřeba zaměřit právě na potenciální rizika.“
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Ministerstvo vnitra uvádí ve svém dokumentu Hodnocení systému péče o ohrožené 

děti (2007) z hlediska sociálně-právní ochrany jako ohrožené děti:

 děti týrané, zneužívané a zanedbávané (ve všech podobách), 

 děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu, 

 děti cizince bez doprovodu dospělé osoby, 

 děti vyžadující zvýšenou pozornost, 

 delikventní a predelikventní děti. 

Z hlediska zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen zákona SPOD) je tak 

termín ohrožené dítě vymezen poměrně úzce a nedostatečně odrážející veškeré aspekty 

široké škály možného ohrožení. Nejednotná terminologie a užívání pojmů panuje napříč 

jednotlivými rezorty a celým systémem péče o ohrožené děti. 

Pro potřeby mé diplomové práce bych tedy užívala širší vymezení pojmu a jako 

„ohrožené dítě“ označila dítě, u kterého jsou detekována nebo existují potenciální rizika 

jakéhokoliv náznaku nežádoucích jevů (způsobených okolím či jím samým) a jehož 

potřeby nejsou v dostatečné míře naplňovány.

1.2.2 Ohrožená rodina

Vládní dokument Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o 

ohrožené děti na období 2009 až 2011 (dále jen NAP) definuje ohroženou rodinu jako 

rodinu „jejíž základní funkce (např. ekonomicko-zabezpečovací, emocionální a 

socializačně-výchovná, atd.) nejsou dostatečně zabezpečeny a rodina takovou situaci 

není schopna vyřešit vlastními silami.“

Ohrožená rodina je taková rodina, kde hrozí selhání v některé z jejích základních 

funkcí a míra ohrožení tak bývá posuzována s ohledem na dopad takového selhání na 

dítě. Péče o ohrožené děti tedy může být definována jako aktivity směřující k zajištění 

potřeb ohrožených dětí, ve smyslu aktivního zapojení samotného dítěte do řešení vlastní 

nepříznivé situace. Sociálně-právní ochrana dětí je v tomto pojetí jen jedním z nástrojů 

péče o ohrožené dítě (Analýza, 2008).

Nejlepším prostředím pro vývoj dítěte je jednoznačně funkční rodina. V případě, že 

se jedná o ohroženou rodinu, která v aspektech svého fungování může být pro vývoj dítěte 

ohrožující, je potřeba přistupovat k nástrojům k jejímu ozdravění, s využitím všech 

potřebných služeb a podporovat ji v tom, aby se o dítě přiměřeně starala. Práce s rodinou 
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by měla cílit na snahu předcházet sociálnímu vyloučení rodin, podporu duševního zdraví a 

psychickou stabilitu rodinných příslušníků jako prevenci rozpadů rodin, pomoc rodičům 

při obtížích s výchovou a péčí o děti, pomoc v řešení konfliktů a problémů v partnerském a 

rodinném soužití.

Jak prokázala již celá řada výzkumů (v českém prostředí právě longitudinální studie 

prof. Matějčka a prof. Langmeiera) je rodina pro dítě nezastupitelná při vytváření 

podmínek pro jeho zdravý tělesný i duševní vývoj. Velké množství rodičů nenaplňuje 

normy chování a provozu rodiny dle požadavků většinové společnosti, ale přesto své děti 

milují, chtějí se o ně starat a snaží se jejich potřeby uspokojovat dle svých možností a 

schopností. Ráda bych zde vyzdvihla pojem „dostatečně dobří rodiče“ (Matoušek, 

Pazlarová, 2010), kterým je možné označit takový výkon rodičovské role, který dětem 

zajišťuje postačující podmínky pro vývoj, kde rodič naplňuje základní potřeby dítěte a dítě 

neohrožuje. Dostatečně dobře fungující rodina je ideál, ke kterému má směřovat podpora 

rodiny. 

Pojem zájem a blaho dítěte ukládá Úmluva o právech dítěte (1989) a akcentuje 

zákon SPOD. Měl by zahrnovat aktivity ve prospěch dítěte směřující k zajištění veškerých 

jeho potřeb. Zájem dítěte též může vyjadřovat výsledek analýzy a kvalifikovaného 

posouzení aktuální situace konkrétního dítěte v míře, do níž jsou naplněny jeho základní 

potřeby. 

Zákony na ochranu dítěte zároveň musí respektovat jeden ze základních principů 

fungování rodiny, a to je právo a povinnost rodičů společně vychovávat a pečovat o děti. 

Pokud je toho třeba, požadovat pomoc. Což znamená, že v podstatě jakýkoli zásah do 

soukromí a rodinného života, je možný teprve tehdy, jestliže rodiče (nebo osoby 

odpovědné za výchovu dětí) o to požádají nebo se dostanou do situace, kdy se o dítě

nemohou nebo nechtějí starat.

Sanace rodiny je základním nástrojem podpory rodiny při řešení širokého spektra 

obtíží. Podkladem pro sanaci rodiny může být kvalifikované vyhodnocení situace dítěte a 

vytvoření písemného individuálního plánu péče o dítě ve spolupráci s rodinou a 

multidisciplinárním týmem odborníků.

Sanaci rodiny v českém prostředí dobře definovala Bechyňová (Bechyňová, 

Konvičková, 2008, s. 18) jako: „soubor opatření sociálně-právní ochrany, sociálních služeb 

a dalších opatření a programů, které jsou poskytovány nebo ukládány převážně rodičům 

dítěte a dítěti, jehož sociální, biologický a psychologický vývoj je ohrožen. Důsledkem 
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neřešené nebo akutní situace ohrožení dítěte může být jeho umístění mimo rodinu.

Základním principem sanace rodiny je podpora dítěte prostřednictvím pomoci jeho 

rodině. Cílem sanace je předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a 

poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. 

Konkrétně se jedná o činnosti směřující k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo 

rodinu, k realizaci kontaktů dítěte s rodinou v průběhu jeho umístění nebo k umožnění jeho 

bezpečného návratu zpět domů. Nedílnou součástí sanace rodiny jsou činnosti podporující 

udržitelnost kvalitativních změn v rodině dítěte po jeho návratu ze zařízení pro výkon 

ústavní výchovy.“ Dále, dle citovaného zdroje, není vhodným řešením pro dítě sanace 

rodiny, kde je dítě obětí obzvláště krutého zacházení rodičů a znalci nedoporučují kontakt, 

rodiče nemají k dítěti žádnou citovou vazbu, jsou závislí na alkoholu, drogách nebo jiných 

návykových látkách a odmítají léčbu závislosti nebo mají psychiatrické onemocnění a 

nesouhlasí se spoluprácí lékaře s multidisciplinárním týmem.

Český právní řád zakotvuje sanaci rodiny především v zákoně č. 359/1999, o 

SPOD, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 108/2006, o sociálních službách, 

v oddílu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

1.3 Sociálně-právní ochrana dětí

Pro lepší chápání a vstup do problematiky ohrožených dětí a jejich rodin je potřeba 

si nejdříve dané termíny vymezit.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (2009) představuje sociálně-právní ochranu 

dětí, jako zajištění práva dítěte na život, příznivý vývoj, rodičovskou péči a život 

v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání a 

zaměstnání. Zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, 

zneužíváním, zanedbáváním či vykořisťováním.

Pro potřeby zákona o sociálně-právní ochraně je pojem „dítě“ definován, v souladu 

s Úmluvou o právech dítěte (1989), jako osoba nezletilá, která představuje každou lidskou

bytost mladší 18 let, pokud zletilosti nebylo dosaženo dříve. V České republice se, podle 

§ 8 občanského zákoníku, může zletilosti nabýt před dovršením osmnáctého roku věku jen 

uzavřením manželství, nejdříve však od 16 let věku.

Pojem „ochrana dítěte“ je pojmem širším než sociálně-právní ochrana, a zahrnuje 

ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte. Okruh subjektů zajišťujících 

ochranu dítěte a jeho práv je velmi široký a stává se předmětem činnosti celé řady orgánů, 
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právnických a fyzických osob. Vzhledem k tomu, že právní ochranu dětí nelze zahrnout do 

jediného právního předpisu, stává se předmětem působnosti napříč zákony a rezorty 

horizontálně i vertikálně.

Ve světle mezinárodních dokumentů jako je Deklarace práv dítěte (1959) nebo 

Úmluva o právech dítěte (1989) je rodina základní jednotkou společnosti a přirozeným

prostředím pro růst a blaho všech svých členů, zejména dětí. Dítě pro svou tělesnou a 

duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu. Rodina 

tedy musí mít nárok na potřebnou ochranu a pomoc, aby mohla plnit svou úlohu. 

Dalším závazným dokumentem je Listina základních práv a svobod upravující 

základní lidská práva, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Rodičovství a 

rodinu dává pod ochranu zákona a dětem a mladistvým zaručuje zvláštní ochranu. Listina 

základních práv a svobod také deklaruje právo na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a rodinného života a v článku 32 upravuje, že péče o děti a 

jejich výchovu je právem rodičů, avšak za podmínky, že jejich rodičovská práva nejsou 

omezena. Odloučení nezletilých dětí od rodičů je možné proti vůli rodičů jen rozhodnutím 

soudu a na základě zákona. Aby se každému dostalo deklarovaných práv, musí jednotlivé 

zákony výkon těchto práv upravovat.

Nejdůležitějším zákonem v rámci ochrany dítěte je zákon č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je upravena 

většina opatření směřující k ochraně dětí. Pojem sociálně-právní ochrana dětí je zde chápán 

úžeji než právní ochrana dítěte, která je souhrnem rozsáhlého souboru práv a zájmů dítěte a 

je obsahem více právních předpisů různé právní síly. 

Dalšími právními předpisy jsou především zákon o rodině, občanský soudní řád, 

trestní zákoník, trestní řád, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o výkonu ústavní 

nebo ochranné výchovy, předpisy o sociálním zabezpečení a další.

Dle Koldinské (Tomeš, 2009) je sociálně-právní ochrana dětí uceleným systémem 

fungujícím samostatně v českém právu. Jejím účelem je poskytnutí potřebné zvýšené 

ochrany státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se nemohou sami bránit v 

případě působení negativních vlivů na jejich osobu a vývoj. Ochranu zajišťují státní 

orgány, přičemž některé pravomoci mohou svěřovat soukromým osobám na základě 

pověření Ministerstva práce a sociálních věcí. Jde o činnosti, jejichž cílem je 

především zabezpečení ochrany zájmů dítěte a jeho zdravého a harmonického vývoje 

v případě ohrožení.
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Sociálně-právní ochranou dětí se dle §1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, rozumí zejména:

 ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

 ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

 působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Dle §6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů se sociálně-právní ochrana zaměřuje zejména na děti:

a) jejichž rodiče 

1. zemřeli, 

2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo 

3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; 

b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba 

neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že 

zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají 

alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti 

mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo 

soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; 

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo 

právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; 

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou 

důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu.

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí (2009) jsem vybrala nejdůležitější z 

deklarovaných hlavních principů právní úpravy sociálně-právní ochrany dětí:

 sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu (bez jakékoliv 

diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického či

jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu);

 předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, 

prospěch a blaho dítěte;

 sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem do 18 let;
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 stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za 

ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního a 

ostatních aspektů integrity dítěte jako nositele práv daných Ústavou, Listinou

základních práv a svobod a práv vyplývajících z mezinárodních závazků České 

republiky;

 pravidlem pro činnost orgánů sociálně právní ochrany je princip preventivního 

působení na rodinné vztahy. Opatření sociálně-právní ochrany jsou hierarchicky 

uspořádána ve vnitřně provázaný celek, který umožňuje volbu nástrojů a aktivit

podle konkrétní individuální situace dítěte a míry jeho ohrožení;

 důraz je kladen také na ochranu dětí před sociálně nežádoucími jevy (včetně 

prevence rizikového chování dětí a minimalizace důsledků);

 děti, které nemohou být ponechány v původním přirozeném prostředí, mají právo 

na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem v podobě některé z forem 

náhradní výchovy;

 v případě osvojení dítěte do ciziny je nezbytné respektovat princip subsidiarity;

 orgánům sociálně-právní ochrany dětí se ukládá povinnost sledovat výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy (s cílem sledování dodržování práv dětí, rozvoj jejich 

duševních a fyzických schopností a přezkum trvání důvodů pro pobyt dítěte 

v zařízení);

 cílem sociálně-právní ochrany dětí je také sanace rodin..

Sociálně-právní ochrana dětí se ze zákona poskytuje nezletilým dětem bezplatně (s 

výjimkou pobytu dítěte ve výchovně rekreačním táboře, pobytu dítěte v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc a správy jmění dítěte).
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2. Systém péče o ohrožené děti a rodinu

Péče o ohrožené děti je v České republice roztříštěna do gesce pěti ministerstev, 

kterými jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví. 

Každý z těchto rezortů má ve své působnosti jiné instituce, typy a formy péče. Dalšími 

subjekty působícími v oblasti péče o ohrožené děti jsou státní, samosprávné i neziskové 

organizace a instituce, kraje a obce s rozšířenou působností. Tento systém je velmi složitý 

a nepřehledný. Koordinace a spolupráce mezi jednotlivými rezorty je ve své roztříštěnosti 

téměř nemožná.

Dle §4 zákona č.359/1999 Sb., o SPOD, jsou orgány sociálně-právní ochrany:

 krajské úřady,

 obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

 obecní úřady,

 Ministerstvo práce a sociálních věcí,

 Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí.

Sociálně-právní ochranu dětí dále zajišťují obce v samostatné působnosti, kraje v 

samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické 

osoby, které jsou výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny.

2.1 Rezortní vymezení péče o ohrožené děti

2.1.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) je ústředním orgánem státní 

správy pro péči o rodinu a děti. Má nejvyšší podíl na činnostech spadajících 

do problematiky péče o ohrožené děti. V rámci sociálně-právní ochrany dětí vykonává 

MPSV zejména legislativní, analytickou, koncepční, metodickou, konzultační a kontrolní 

činnost. Ve své kompetenci má také pověřování nestátních subjektů k výkonu sociálně-

právní ochrany dětí. V oblasti péče o rodinu a děti provádí monitoring v oblasti práv dítěte, 

koordinuje implementaci Úmluvy o právech dítěte a spolupracuje na mezinárodním poli.
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V oblasti náhradní rodinné péče vykonává MPSV konzultační, metodickou a 

kontrolní činnost, provádí statistické sledování a prognózy. Vede celorepublikovou 

evidenci dětí, pro které je vhodné zprostředkování, evidenci žadatelů o zprostředkování 

náhradní rodinné péče, rozhoduje o zařazení nebo vyřazení žadatelů z evidence, provádí 

odborné posuzování dětí a žadatelů, zprostředkovává náhradní rodinnou péči, zřizuje a 

koordinuje poradní sbor pro zprostředkování náhradní rodinné péče. 

Pěstounská péče je zvláštní forma státem zprostředkované, řízené a kontrolované 

náhradní rodinné péče, vzniká na základě rozhodnutí soudu, jemuž předchází 

zprostředkování pěstounské péče zajišťované orgány SPOD. Dítěti svěřenému do 

pěstounské péče se ze zákona nemění jméno a příjmení, rodičům dítěte zůstává zpravidla 

zachována rodičovská zodpovědnost, mají k dítěti vyživovací povinnost a se svým dítětem 

se mohou stýkat. Zprostředkováním pěstounské péče se naplňuje čl. 20 Úmluvy o právech 

dítěte (1989), podle kterého dítě dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí 

nebo dítě, které ve svém vlastním zájmu nemůže být ponecháno v tomto prostředí, má 

právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem a na zabezpečení vhodné 

náhradní péče (Důvodová zpráva, 2011).

Vymezení činnosti MPSV je dáno zákonem č. 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění 

pozdějších předpisů. Převážná část výkonu sociálně-právní ochrany dětí spočívá na 

obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

V rámci zákona o sociálně-právní ochraně dětí působí také Komise pro sociálně-

právní ochranu dětí, která je zvláštním orgánem obce, zřizovaným starostou. Komise 

rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany a koordinuje výkon 

sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Obce a kraje mohou dle §39 zákona o SPOD, zřizovat zařízení sociálně-právní 

ochrany, kterými jsou: zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně 

výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovně rekreační 

tábory pro děti a zařízení pro výkon pěstounské péče.

2.1.2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) 

v oblasti péče o ohrožené děti spadá agenda diagnostických ústavů, dětských domovů, 

dětských domovů se školou a výchovných ústavů. MŠMT zajišťuje preventivní péči 

v podobě středisek výchovné péče, kontroluje dodržování práv dětí umístěných 

v zařízeních, ve spolupráci se zařízeními by mělo připravovat mladé dospělé na vstup do 
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života, pomáhat s ubytováním a zaměstnáním. MŠMT provádí mezirezortní koordinaci 

v oblasti primární prevence, zajišťuje systém péče a vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Dále rezort MŠMT připravuje právní normy a metodické materiály k ústavní péči, 

spolupracuje na řešení problematiky útěků dětí ze školských zařízení ústavní a ochranné 

výchovy. 

Systém poradenství ve školství zajišťují Pedagogicko-psychologické poradny, 

Speciálně pedagogická centra a Střediska výchovné péče.

Institucionální výchova je uskutečňována prostřednictvím soustavy zařízení pro 

výkon ústavní nebo ochranné výchovy, to znamená diagnostických ústavů, výchovných 

ústavů, dětských domovů a dětských domovů se školou, řídících se zákonem č. 109/2002 

Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, a prováděcími předpisy. 

Diagnostický ústav - v praxi je dítě nejprve umístěno v diagnostickém ústavu, 

jehož úkolem je analyzovat problémy dítěte a vypracovat výchovná doporučení, která 

budou realizována v ústavu, do kterého bude dítě následně umístěno.

Soud může dítěti nařídit ústavní výchovu na základě zákona č. 94/1963 Sb., o 

rodině, které je opatřením nařizovaným v zájmu dítěte a pro jeho ochranu. Ústavní 

výchova je nařizována dětem, které nevykazují závažné poruchy chování a nedopouštějí se 

trestné činnosti.

Ochrannou výchovu může soud uložit na základě zákona č. 218/2003 Sb., o 

soudnictví ve věcech mládeže, jako ochranné opatření za spáchané provinění nebo čin 

jinak trestný (nikoliv pouze z důvodu závažných poruch chování). Účelem uložení 

ochranné výchovy má být zajištění podmínek pro intenzivní práci s dítětem a ochrana 

společnosti před jeho chováním. 

Institucionální péče se řídí dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních. Institucionální péči představuje:

Dětský domov – zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají 

závažné poruchy chování, je určen pro děti zpravidla ve věku od 3 do 18 let (v případě 

studia do věku 26 let). Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky společně s 

jejich dětmi. O děti se pečuje dle jejich individuálních potřeb, ve vztahu k dětem plní 

dětský domov zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.
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Dětský domov se školou - zajišťuje péči o děti s uloženou ochrannou výchovou

nebo nařízenou ústavní výchovou (mají-li závažné poruchy chování, nebo které pro svou 

přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči; týká se též 

nezletilých matek s těmito obtížemi nebo jejich dětí, které nemohou být vzdělávány ve 

škole, jež není součástí dětského domova se školou). Je určen pro děti zpravidla od 6 let do

ukončení povinné školní docházky.

Výchovný ústav – zajišťuje péči o děti starší 15 let se závažnými poruchami 

chování, u nichž byla nařízena institucionální výchova nebo uložena ochranná výchova.

Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženou ochrannou 

výchovu a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v 

dětském domově se školou.

2.1.3 Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra (dále jen MV) se v rámci své působnosti zaměřuje na 

problematiku odhalování, objasňování a vyšetřování trestné činnosti dětí nebo trestné 

činnosti na dětech páchané, na vytváření informačních systémů v oblasti prevence 

kriminality, na koncepční a metodickou činnost v oblasti prevence a na problematiku dětí -

cizinců bez doprovodu.

MV dále také personálně zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí v přenesené 

působnosti obecními a krajskými úřady, jejichž zaměstnanci jsou součástí veřejné správy

ČR.

V rámci prevence kriminality působí z organizačního hlediska Republikový výbor 

pro prevenci kriminality, z hlediska konkrétních aktivit jsou to města a kraje působící 

v rámci dotačních Programů prevence kriminality na místní úrovni.

Jednou z nejvýznamnějších aktivit MV v rámci problematiky ohrožených dětí je 

systém včasné intervence a tým pro mládež (dále jen SVI), jehož základním posláním (dle 

MV) je pozitivní změna situace – chování klienta, pomocí rychlé, adekvátní a efektivní 

reakce všech institucí, do jejichž působnosti spadá péče o rizikové, ohrožené a delikventní 

děti. SVI vytváří jednotné informační prostředí, které umožňuje zefektivnit metody práce 

jednotlivých článků systému, koordinaci činností zapojených subjektů, zvyšování kvality 

práce a zpětnou kontrolu přijatých opatření a zvolených postupů.

V gesci MV působí také Policie ČR (dále jen PČR), jejíž činnost směřuje zejména 

do oblasti odhalování, vyšetřování a objasňování trestné činnosti dětí a páchané na dětech. 

Také tato složka působící v systému péče o ohrožené děti se potýká s řadou problémů. 
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Pracovníci PČR bývají často vytíženi kauzami z jiných oblastí, nedostatečně kooperují 

s dalšími subjekty, bývají zavalení administrativou, nemají adekvátní vzdělání a znalosti 

k dané problematice, nedostatečně působí v terénu a komunitě. Tím jejich práce působí 

velmi izolovaně a nesystémově.

2.1.4 Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen MS) je dle zákona č. 2/1969 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství,

vězeňství, probaci a mediaci. Do kompetence MS spadá agenda rodinné legislativy, agenda 

procesních předpisů a zákonné úpravy trestněprávní ochrany dětí a mládeže, probační a 

mediační služby a věznic pro mladistvé. 

Soudy - o svěření dítěte do péče instituce a narušení rodičovského práva a práva 

dítěte na rodinu, má v kompetenci pouze soud. Může tak učinit v podobě tzv. předběžného 

opatření dle § 76a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v případě, kdy se 

nezletilé dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně 

ohroženy nebo narušeny. Soud tak rozhodne o umístění dítěte do vhodného prostředí na 

nezbytně dlouhou dobu. Pro pečlivé posouzení situace není dostatečný prostor, usnesení o 

nařízení předběžného opatření se musí vydat do 24 hodin.

Po nařízení předběžného opatření by mělo bezprostředně následovat zahájení řízení 

o nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Soudy tak v mnoha případech 

nečiní (veškeré procesní lhůty k trvání předběžného opatření lze opakovaně prodloužit), 

což lze dokumentovat na případech 768 dětí, které byly umístěny na základě předběžného 

opatření v institucionální péči po dobu nejméně jednoho roku (Hodnocení systému péče o 

ohrožené děti, 2007).

Soudy zahajují opatrovnická řízení z vlastního podnětu, na základě vnějšího 

podnětu nebo na něčí návrh. Velký podíl návrhů a podnětů směřujících k soudu zajišťuje 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, obzvláště u § 76a občanského soudního řádu, je 

k podání návrhu na předběžné opatření kompetentní pouze obecní úřad obce s rozšířenou 

působností (ten, na jehož území se dítě ohrožené na životě nachází).

Formální přístup soudů je evidentní též v oblasti přezkumu důvodů pro pokračování 

opatření ústavní nebo ochranné výchovy, které je povinné nejméně jednou za šest měsíců 

od nabytí právní moci rozhodnutí o nařízení opatření.

Významný podíl na současném stavu velkého přetížení zařízení institucionální 

výchovy nesou i někteří soudci vzhledem k pomalému a nepružnému rozhodování a 
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formálnímu přístupu. Soudci často nemají představu o dítěti ani o zařízení, kam jej svým 

rozhodnutím posílají. I v této oblasti by měli aktéři zlepšit své odborné znalosti a být 

připraveni promptně řešit kauzy v celé své šíři závažných problematik.

2.1.5 Ministerstvo zdravotnictví

Do kompetence Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) v oblasti péče o ohrožené 

děti spadají zařízení léčebně preventivní péče – kojenecké ústavy a dětské domovy pro 

děti do tří let věku. Významnou součástí je také praktické lékařství pro děti a dorost a 

sociální pediatrie. Dále je v kompetenci MZ prevence násilí na dětech, předcházení 

rizikovému chování mladistvých, užívání návykových látek, prevence kriminality dětí a 

mladistvých, odstranění nejhorších forem dětské práce, podpora rodin se zdravotně 

postiženými dětmi, ochrana a podpora veřejného zdraví a zdravého životního stylu dětí.

2.2 Výkon péče o ohrožené děti v rámci státní správy a 

samosprávy

Výkon péče v oblasti o ohrožené děti a jejich rodiny je zajišťován kombinací aktivit 

státní správy a samosprávy, která může působit samostatně nebo v přenesené působnosti. 

Celostátní aktivity se realizují na úrovni jednotlivých ministerstev. Krajská (regionální) 

působnost je v koordinační a metodické činnosti, zároveň kraj působí jako odvolací orgán a 

pokrývá vymezený podíl samostatných aktivit. Působnost obcí a obcí s rozšířenou 

působností (místní úroveň) je primárně zaměřena na přímý výkon sociální a terénní práce. 

Obec v samostatné působnosti vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, zájmovou a 

vzdělávací činnost dětí.

Obce a kraje mohou zřizovat (a poskytovat dotace vybraným subjektům) zařízení 

odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovně rekreační tábory pro děti a zařízení pro výkon 

pěstounské péče. 

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany mohou získat také fyzické či právnické 

osoby, kterými jsou soukromoprávní subjekty (především občanská sdružení, obecně 

prospěšné společnosti, církevní spolky a další). Dle zákona o SPOD, mohou pomáhat 

rodičům při výchovných problémech, péči o zdravotně postižené děti, vyhledávat fyzické 
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osoby vhodné stát se osvojiteli či pěstouny, pořádat přednášky a kurzy zaměřené na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů.

Metodicky jsou aktivity v rámci ochrany ohrožených dětí upraveny zákonem 

č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě 

směrnicemi ústředních správních úřadů.

Nejdůležitější aktivita – přímý výkon sociální práce, je na obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností přenesena záměrně, především z důvodů větší adresnosti a 

přiblížení pomoci a podpory dostupné co nejblíže klientovi. 

2.2.1 OSPOD

Klíčovou roli při práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou mají pracovníci orgánů

sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), kteří v úzké spolupráci se školami a

školskými zařízeními (středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny), 

zdravotnickými zařízeními, Policií ČR, soudy, státními zastupitelstvími, Probační a 

mediační službou ČR a dalšími pověřenými institucemi, mají konat opatření směřující 

k nápravě nestabilní situace v rodině a snižování rizik ohrožení dítěte.

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD, se sociálně-právní ochranou rozumí zejména 

ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů 

dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení narušených funkcí 

rodiny. Tudíž zákon ukládá pracovníkům OSPOD především preventivní působení a 

práci vůči selhávání rodičovských funkcí, pomoc a podporu při řešení složitých 

situací rodin jevících se jako rizikových a snaha o udržení původní rodiny jako celku.

Vzhledem k vysokému počtu dětí umísťovaných v zařízení institucionální výchovy 

můžeme usuzovat, že pracovníci OSPOD tyto své funkce plní pouze formálně.

Jak uvádí statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí (2007) v rámci výkonu 

SPOD, spadá v celorepublikovém průměru do péče jednoho sociálního pracovníka úřadu 

obce s rozšířenou působností 362 „živých“ případů ročně. Jedná se o neúměrně vysoké 

číslo pro předpoklad kvalitní práce, preventivního působení, sanaci rodiny a terénní 

podpory sociálních pracovníků rodinám v krizi. Přesto je vysoká potřeba přenést těžiště 

péče o ohrožené děti od krizových stavů, stereotypních, rychlých a neadekvátních řešení 

směrem k prevenci a účelné dlouhodobé podpoře. Zároveň není žádoucí opomíjení 

revitalizace rodinného systému, v případech po umístění dítěte do péče zařízení ústavní 

výchovy, v rámci potřeby dítěte co nejrychlejšího návratu zpět do rodiny. 
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Akcent na sociální práci s rodinou i po umístění dítěte by měl být dán také 

z důvodu častého návratu dětí, po ukončení ústavní výchovy z důvodů zletilosti, zpět do 

původní, v současné době, neošetřené rodiny. Jak vyplývá z analýzy J. Gjuričové (2008) o 

dětech opouštějících zařízení ústavní výchovy v letech 1995 – 2004, se z celkového počtu 

17 454 mladých dospělých 12 308 vracelo zpět do svých původních rodin.

Další obtíží v rámci výkonu OSPOD je nedostatek kvalifikovaných pracovníků

pro sociální práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami a chybějící standardy pro výkon 

profese sociálního pracovníka s rodinou a v oblasti péče o ohrožené děti. Tyto významné 

nedostatky pak dávají prostor pro individuální nekvalifikované rozhodování pracovníků o 

dalším osudu dětí a mohou zvyšovat nekvalitní posouzení situace ohroženého dítěte.

V rámci chystané transformace péče o ohrožené děti je nyní velmi důležitá definice 

sociální práce. Postavení pracovníka OSPOD by, dle mého názoru, mělo být definováno 

jako postavení „koordinátora“ nebo „case managera“ sociálně-právní ochrany dětí, který 

vede a řídí proces stabilizace rodiny a dítěte. Svolává případové konference, koordinuje 

systém podpory rodině, prosíťovává zdroje pomoci a služeb, kontroluje funkčnost a 

účinnost jednotlivých intervencí. Tento předpoklad se však dá naplnit pouze v případě 

transformace péče o ohrožené děti a vytvoření dostatečné sítě služeb pro rodinu, kvalitní 

spolupráce jednotlivých složek systému a její dobré rozvrstvení v rámci celé České 

republiky.

2.2.2 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Obce a kraje mohou dle §39 zákona o SPOD, zřizovat zařízení sociálně-právní 

ochrany, kterými jsou: zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně 

výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovně rekreační 

tábory pro děti a zařízení pro výkon pěstounské péče.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) je zařízení 

pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dle § 46 zákona o rodině, má rodinná 

péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc přednost před ústavní výchovou. 

ZDVOP poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče 

nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, jde-li o dítě tělesně nebo 

duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy 

jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. 

Ochrana a pomoc takovému dítěti, dle zákona o SPOD, spočívá v uspokojování 

základních životních potřeb, včetně ubytování, a v zajištění lékařské péče zdravotnickým 
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zařízením, psychologické a jiné obdobné nutné péče. Zřizovatel ZDVOP má nárok na 

státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení na 

základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností. Zároveň má nárok na požadování příspěvku na úhradu pobytu dítěte v ZDVOP 

po zákonných zástupcích dítěte, nikoliv však, pokud se rodiče nachází v tíživé finanční 

situaci (vymezeno zákonem).

Činnosti ZDVOP a dalších osob pověřených k výkonu SPOD, jsou v zákoně velmi 

nejasně vymezeny. Chybí jasná pravidla pro provozování takovýchto zařízení, včetně 

kvalifikačních požadavků na pracovníky a regulace v podobě standardů kvality práce a 

péče. Zároveň došlo k nárůstu vzniku ZDVOP, při dnes již existujících pobytových 

zařízeních pro děti, ve zdravotnické oblasti (kojenecké ústavy) a školské oblasti (dětské 

domovy). Může tak docházet k duplicitě financování z veřejných rozpočtů. 

Z důvodu nedostatečného vymezení činností a provozu ZDVOP zákonem se 

můžeme v praxi setkat s mnoha ukazateli nevhodného zacházení s tímto institutem. Děti 

jsou v tomto typu zařízení umisťovány dlouhodobě (často i z rozhodnutí soudu), bez 

kvalitní a intenzivní práce s rodinou na návratu dítěte zpět do jeho přirozeného prostředí. 

V zařízení jsou často v přímé práci s dětmi zaměstnáni nekvalifikovaní pracovníci, 

nepodporuje se kontakt s biologickou rodinou dítěte. 

Reflexi současného stavu systému a živelné praxe ZDVOP, společně 

s požadovanými opatřeními ke změně, přináší návrh novely zákona o SPOD, v současné 

době psaní diplomové práce, v připomínkovacím řízení.

2.2.3 Sociální služby

Sociální služby se poskytují místo peněžitých a věcných dávek tam, kde je to 

z hlediska splnění účelu efektivnější. Stát proto podporuje financování a poskytování 

sociálních služeb na pomoc rodinám v široké škále.

Dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách, v platném znění, vykonávají státní 

správu:

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí,

b) krajské úřady,

c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

d) úřady práce.
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Výkon působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů

je podle tohoto zákona výkonem přenesené působnosti. Poskytovateli sociálních služeb 

jsou územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, 

fyzické osoby a MPSV a jím zřízené organizační složky státu.

Dle zákona o sociálních službách je sociální službou činnost nebo soubor činností 

zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení. Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, působit 

na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich 

nepříznivou sociální situaci a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení.

Zákon o sociálních službách byl poměrně revolučním přínosem do 

nekoordinovaného a nesourodého systému poskytovaných služeb v ČR. Přinesl jasná 

pravidla do oblasti poskytování sociálních služeb, kontrolu podmínek registrací, plnění 

povinností poskytovatelů a kontrolu kvality poskytovaných služeb. Požadavky na kvalitu 

poskytovaných služeb v oblasti personální, procedurální a provozní stanovují Standardy 

kvality sociálních služeb. Inspekci úrovně poskytovaných sociálních služeb provádí 

krajské úřady a inspektoři MPSV.

Poskytnutí sociální služby uživateli (v terminologii sociálních služeb je osoba, která 

užívá sociálních služeb nazývaná „uživatelem“) je založeno na smluvním principu, kde 

uživatel rozhoduje o druhu, způsobu a průběhu jemu poskytované služby. Postavení 

uživatele se tak výrazně liší od postavení klienta sociálně-právní ochrany, kde výkon státní 

správy může působit represivně. Kdežto sociální služba je podpůrnou a svobodně zvolenou 

službou uživatele.

Zákon o sociálních službách nabízí také služby, které mohou využít rodiny s dětmi. 

Některé služby se ve svých činnostech překrývají, někdy musí uživatel vynaložit poměrně 

hodně síly na to, aby nalezl službu jemu na míru. Trh sociálních služeb je tak v dnešní 

době ještě poměrně nepřehledný a nesystematizovaný.

Pro ohrožené děti a jejich rodiny se nabízí například služby sociálního 

poradenství, pečovatelské služby, odlehčovací služby, služby denních stacionářů, 

azylových domů, domů na půli cesty, kontaktních center, krizové pomoci, sociální 

rehabilitace, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, terénní programy, služby rané 

péče a další.

Nejvíce cílenou službou směrem k pomoci ohrožené rodině jsou sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kterými dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s 
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dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální 

situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 

ohrožení vývoje. Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.

2.3 Výkon péče o ohrožené děti v rámci nestátního sektoru

Podpora ohrožených rodin nemusí být vždy zprostředkována pouze státem, ale 

může to být právě občanský sektor, který vhodně nabízené služby doplňuje. Jsou to 

především neziskové organizace (dále jen NNO), které mohou ke zvýšení soběstačnosti 

rodin výrazně přispět. Výhodou NNO, oproti státní sféře, je především bližší vztah k praxi 

(především na regionální úrovni), znalost potřeb svých klientů a dané lokality, flexibilita a 

hluboká znalost problematiky dané vykonávané činnosti.

Neziskový sektor bývá označován též jako „morální sektor“ pro zdůraznění jeho 

morálního a etického rozměru. Jeho aktéři se dobrovolně angažují v oblastech, které 

považují za důležité a to nikoliv pro svůj vlastní zisk, ale pro blaho svých klientů. V 

neziskovém sektoru je obvyklé, že jeho aktéři ve své práci předem počítají s nevýhodami, 

jako je nízká mzda, poskytování peněžních či věcných darů či u dobrovolníků práce zcela 

bez finanční odměny. Jde především o internalizované morální normy jednání. Moderní 

demokratická společnost je v podstatě bez neziskové sféry jen těžko představitelná 

(Nešporová, Svobodová, 2007).

Zákon o SPOD dává možnost i nestátním subjektům (v různých právních formách 

jako jsou nadace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve a další 

právnické a fyzické osoby) získat pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 

vydávané krajským úřadem, a plnit tak určité úkoly SPOD v rozsahu vymezeném 

v rozhodnutí o pověření. Pověřené osoby nejsou orgány sociálně-právní ochrany.

V oblasti péče o ohrožené dítě a jeho rodinu obvykle mívají NNO u klientů vyšší 

kredit vzhledem k důvěře, se kterou daný člověk přichází s žádostí o pomoc a podporu a 

absenci rozhodovacích kompetencí na straně NNO v rámci sociálně-právní ochrany dítěte. 
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NNO pružněji reagují na potřeby občanů a svými službami vyplňují prostor chybějící ve 

státním sektoru.

Spolupráce mezi státním a nestátním sektorem do dnešní doby nefunguje 

dostatečně pružně a efektivně. Důvodů může být mnoho. Jedním z nich je vzájemná 

nedůvěra, neschopnost sdílet společnou odpovědnost a společně řešit konkrétní případy a 

situace ohrožených rodin. Jedním z důvodů může být i negativní zkušenost spolupráce 

nebo faktický nedostatek dostupných služeb (obzvláště v regionech mimo Prahu).

Jak vyplývá z výzkumu Nadace Sirius (2008) v oblasti celorepublikového 

monitoringu péče o ohrožené děti, je spolupráce ze strany státního sektoru (OSPOD a 

příspěvkové organizace) vítaná a ze dvou třetin dotazovaných (122 osob) realizovaná. 

Kritičtějšími v rámci spolupráce s NNO jsou zástupci příspěvkových organizací. Státní 

sektor by od NNO předpokládal lepší spolupráci s OSPOD, častější působení v terénní 

práci s rodinami a práci v oblasti prevence. NNO naopak vnímají jako nejpalčivější 

problémy, v systému péče o ohrožené děti, oblast legislativy a soudů (pomalost 

v rozhodování a další) a neochotu institucí k systémové změně.

V oblasti neziskového sektoru je též velmi problematické financování, které je 

závislé na grantové politice a získání externích finančních zdrojů. Velká existenční 

nejistota neziskových organizací vede k nutné profesionalizaci v oblastech fundraisingu a 

manažerství, odvádí však fokus zaměření od klientské práce k ekonomicko-provozní 

stránce. I přesto se nedostatek finanční podpory ze strany státu může projevit až v úplné 

likvidaci jednotlivých NNO. Dle mého názoru, by se financování neziskového sektoru 

mělo úzce provázat se sociálními službami a s výsledky inspekcí kvality registrovaných 

sociálních služeb. Zvýšilo by to tak motivovanost organizací směrem k akcentu kvality (v 

současném systému financování začíná jít především o kvantitu), inspekce by tak zvýšily 

svůj kredit a o jejich výsledky by byl opřen systém přerozdělování financí.
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3. Transformace systému péče o ohrožené děti

Systém péče o ohrožené děti a jejich rodiny se v České republice v současnosti 

potýká s mnoha problémy. Nejen, že je naše země v ohnisku kritiky mezinárodních 

organizací (Výbor pro práva dítěte OSN) pro velký počet dětí umisťovaných v ústavních 

zařízeních, ale zároveň se také potýká s faktem nedostatečné opory v systému jako celku. 

Dílčí nedostatky nelze napravovat bez celkové koncepce. Cílem je otevřený a prostupný 

systém, který pružně reaguje na aktuální ohrožení rodiny a dítěte. 

V současné době je agenda péče o ohrožené rodiny velmi roztříštěná, jak na 

úrovni vertikální (státní správa, samospráva, státní a nestátní sektor), tak i horizontální 

(napříč resorty pěti ministerstev). Spolupráce mezi státní správou, jednotlivými 

organizacemi a odborníky je nedostatečná a nekoordinovaná, navíc zatížená vzájemnou 

nedůvěrou, omezenou schopností sdílení odpovědnosti a spolupráce při řešení konkrétních 

situací. Tím se pomoc stává souborem izolovaných aktivit, je neefektivní a rodině/dítěti se 

nedostává dostatečné podpory.

Dalším z kritických bodů je vlastní legislativní úprava jednotlivých resortů, ve 

kterých se principy péče a metodické pokyny odvozují od dílčích priorit státní správy, 

nikoliv od zájmů rodiny. Rodinu v krizi nezajímá, pod dikci kterého ministerstva v dané 

chvíli spadá, potřebuje rychlou a účinnou pomoc. Odlišná kritéria pro personální zajištění a 

nejednotný vzdělávací systém v oblasti péče o ohrožené děti je také jedním z úskalí 

současného systému.

Ochranu práv dětí je třeba chápat v kontextu práva na rodinný život a veškeré 

aktivity a úsilí primárně zaměřit na podporu schopností rodin biologických. Teprve poté 

mohou následovat dočasná řešení v podobě náhradní rodinné péče, až v poslední řadě je 

možné přistupovat k nařízení výchovy ústavní a velmi dbát na co nejkratší dobu jejího 

trvání. 

Respektování principu „nejlepšího zájmu dítěte“ by se mělo promítnout 

v legislativě i praxi a nebýt již jen pouhým formálním vyjádřením Úmluvy o právech dítěte 

(1989). 

Doposud probíhaly aktivity a snaha o zkvalitňování práce s ohroženými dětmi 

v rámci jednotlivých resortů nekoordinovaně, mnohdy i protichůdně. V rámci potřeby

překonání vzájemného rezortního vymezení a nastolení společných postupů pro 
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mezirezortní spolupráci, vznikl vládní dokument s názvem „Národní akční plán 

k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti“ (dále jen NAP), 

předkládaný na období 2009 až 2011. Ten definuje klíčové aktivity nutné pro zvýšení 

kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami. Očekávaná doba transformace v postupných 

krocích je přibližně 10 let. V prvních pěti letech by mělo proběhnout nastavení 

multidisciplinární spolupráce na úrovni terénu, odzkoušení sítě služeb pro ohrožené děti a 

rodinu na krajské úrovni a rozšíření náhradní rodinné péče. U ústavních zařízení by měl 

být připravený přinejmenším plán jejich transformace.

Hlavním cílem transformace je vytvoření systému péče o děti a rodiny, který 

umožní, aby každé dítě žilo plnohodnotný život a dostávalo se mu příležitostí pro jeho 

všestranný rozvoj. Cíl lze vystihnout také jako: prostupnost, flexibilita, kontinuita péče, 

dostupnost, multikulturní senzitivita v péči o ohrožené děti a rodiny.

NAP (2009) předkládá především tyto cíle transformace:

 Zvýšení kvality práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodin - ukotvení 

společných standardů kvality péče o ohrožené děti, nastavení systému celoživotního 

vzdělávání pro pracovníky v systému péče o ohrožené děti, síťování a optimalizaci 

služeb pro ohrožené děti a rodiny, důraz na primární prevenci, optimalizaci řízení, 

kontroly a financování péče o ohrožené děti.

 Sjednocení postupu pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožení dítěte -

hodnocení potřeb dítěte formou případových konferencí, zpracovávání 

individuálních plánů práce s klientem.

 Snížení počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče -

posílení preventivní složky práce s ohroženým dítětem a rodinou, rozvoj 

podpůrných služeb pro ohrožené dítě a rodinu, navýšení počtu kvalifikovaných 

pracovníků.

 Zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a 

rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní 

úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj.

Proces transformace péče ve školských zařízeních by měl přinést proměnu 

současného systému velkých zařízení ústavní výchovy na síť malých rezidenčních 

specializovaných pracovišť poskytujících vysoce odbornou péči dětem, které nelze umístit 
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do jiných forem náhradní rodinné péče nebo potřebují odbornou péči komplexního 

charakteru (zdravotní, sociální, psychologickou, speciálně pedagogickou). 

Cílem je co nejefektivnější resocializace a integrace s garancí jednání v nejlepším 

zájmu dítěte, realizací základních práv a snaha o umístění dítěte v zařízení pouze na 

nezbytně dlouhou dobu. Práce s biologickou rodinou by měla být směřována k reintegraci 

dítěte do sanovaného prostředí, případně alespoň k aktivní participaci rodiny na 

individuálním plánu péče dítěte.

Síť služeb pro ohrožené dítě a rodinu má mít tři základní druhy služeb: 

Služby prevence – spočívající především ve včasné identifikaci možného ohrožení, 

kvalitním vyhodnocení situace a funkčním propojením služeb (síťováním). Je přitom třeba 

maximálně využívat přirozených zdrojů podpory rodiny, např. širší rodiny, komunitní 

vazby.

V primární prevenci ohrožení dítěte a rodiny jde především o podporu „zdravé“ 

rodiny a „zdraví“ v rodinách (rodinná výchova, osvěta kompetentního rodičovství, 

zpřítomnění hodnoty rodiny a vztahů v ní, dostupná nabídka volnočasových aktivit pro 

děti). Ideálem je rodina, která je schopna své potřeby a případné problémy řešit vlastními 

silami a s využitím vlastních zdrojů. 

V oblasti sekundární prevence je snahou řešit již existující ohrožení a neutralizovat 

jeho vliv. Intervence je označována jako sanace rodiny. Jejím cílem je obnovení 

přirozených funkcí rodiny. Včasná detekce a kompetentní vyhodnocení možného ohrožení 

může rozšířit škálu podpůrných opatření a tím zvýšit šanci na fungování rodiny. V 

individuálním plánu péče o dítě (jenž může být výstupem případové konference) by se 

mělo pracovat s variantou ukončení pobytu dítěte mimo vlastní rodinu (plán další péče o 

dítě s předběžným časovým určením by měl obdržet také soud).

Terciární prevenci u ohrožených dětí představuje v podstatě úspěšná socializace 

dětí opouštějících náhradní péči před dosažením zletilosti a dětí připravujících se na 

osamostatnění, kde je snahou předejít případnému dalšímu rozvoji rizikového chování. 

Spočívá v důkladné přípravě dětí na převzetí zodpovědnosti za svůj život. Aktivity na 

podporu psychosociálních dovedností (komunikace, aktivní trávení volného času, praktické 

poznatky v oblasti hledání bydlení a zaměstnání), napomáhajících ke snadnějšímu 

začlenění do běžného života po odchodu z ústavní výchovy, nabízí programy některých 

nestátních neziskových organizací, jako např. Vhled, o.s., Rozmarýna, o.p.s., Středisko 
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NRP a jejich projekt „Kmotři při dětských domovech“, Občanské sdružení Letní dům, 

Múzy dětem, o.s., a další.

Síť náhradních rodin - pro děti, které ze závažných objektivních důvodů nemohou 

ve své vlastní rodině zůstat, je potřeba zajistit co nejvíce stabilních a kvalitních náhradních 

rodin. Profesionální rodiny poskytující náhradní rodinnou péči musí být též dostatečně 

podporovány sítí odborných služeb, především ve smyslu provázení. Systém náhradní 

rodinné péče by již neměl být založen na častém přednostním uspokojování žadatelů a 

jejich požadavků, ale především na odborném, individuálním posouzení a hledání 

vhodného řešení pro dítě.

Pobytová zařízení - vzhledem k tomu, že všechny děti nemohou nebo nechtějí být 

umístěny do náhradní rodiny, je nutnou součástí služeb pro ohrožené dítě a rodinu také síť 

pobytových zařízení. Zařízení by měla poskytovat odborné komplexní služby, měla by být 

vzájemně provázána a svou kapacitou by měla naplňovat požadavek rodinného prostředí.

Inspirací pro nás mohou být také pobytová zařízení, vycházející ze zahraniční 

zkušenosti, poskytující péči a podporu celým rodinám ve speciálních zařízeních. Jedná se o 

rodiny, kde již bylo ohrožení dítěte prokázáno a zároveň není potřebná separace dítěte. 

Tyto rodiny mají možnost ubytování v rodinné buňce a za spolupráce a intenzivní podpory 

(socio-terapie) si osvojit nové způsoby jednání.

Standardy kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami - vymezují základní 

kvalitativní a kvantitativní požadavky na práci s ohroženým dítětem a rodinou (kvalita 

péče vychází z Úmluvy o právech dítěte a oprávněných zájmů dítěte). 

Standardy kvality by měly být normou výkonu ochrany ohrožených dětí ve smyslu 

nastavení jasných požadavků na úroveň péče o ohrožené děti a rodiny. Mají zásadně 

nadresortní charakter, jsou závazné pro všechny instituce a pečující osoby, jsou měřitelné a 

jsou nástrojem kontroly kvality. Upravují základní zásady práce s klientem a jeho rodinou, 

etický rozměr práce, typologie služeb a jejich síťování, požadavky na kvalifikaci 

pracovníků, řízení a financování práce s ohroženými dětmi. 

Standardy kvality péče o děti v ústavních zařízeních představují klíčový nástroj pro 

nastavení podmínek v institucích tak, aby byla naplňována práva dětí vyrůstajících v 

systému náhradní péče a zvýšila se kvalita poskytovaných služeb. V současné době je 

povinnost plnění Standardů daná všem poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Dům tří přání, o.s.

Občanské sdružení Dům tří přání vzniklo jako nestátní nezisková organizace

registrací na Ministerstvu vnitra ČR v roce 2001, se základním posláním zřizování a 

provoz azylových domů pro děti, s cílem předcházení umísťování dětí do ústavní výchovy. 

Za dobu existence občanského sdružení se v roce 2003 podařilo zřídit jeden azylový dům: 

Azylový dům Přemysla Pittra pro děti a získat pověření k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí. Vzhledem k finanční náročnosti provozu pobytového zařízení se prozatím 

nepodařilo zřídit další azylové domy. A tak se základním posláním Domu tří přání stala 

především všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi.

Organizace Dům tří přání má za cíl podpořit a rozvíjet zdravý vývoj dítěte ve své 

původní rodině, v jeho přirozeném rodinném prostředí, působit preventivně směrem 

k umísťování dětí do ústavní péče a v maximální možné míře podporovat rodičovské 

kompetence tak, aby pečovatelé dobře a bezpečně zvládali péči a výchovu svých dětí.

Služby poskytované organizací jsou zaměřené především na sanaci rodiny, kterou 

se rozumí ozdravení a podpora vztahů a podmínek v rodině tak, aby v tomto prostředí 

mohlo dítě bezpečně vyrůstat, či v případě odloučení, alespoň udržovat maximální možné 

kontakty se svou biologickou rodinou. Služby jsou rodinám poskytovány v různých 

formách, buď v podobě odborných konzultací v prostorách organizace (ambulantně) nebo 

v pobytové formě určené samotným dětem, často v kombinaci s doprovázením a podporou

v přirozeném prostředí rodiny (terénně). 

Potřeba terénní služby vzešla v roce 2005 především ze zkušenosti zařízení, kdy 

krátkodobé provázení a vyvedení rodiny z krize neznamená nutně její ozdravení. Rodiny se 

mnohdy se svými obtížemi potýkají dlouhodobě, někdy se jedná o transgenerační přenos 

modelů chování a traumat. Rodina tedy potřebuje dlouhodobé provázení, podporu ve svém 

přirozeném prostředí, edukaci a znovuzískání rodičovských kompetencí, pochopení 

vzájemného jednání všech svých členů, podporu v emočním i sociálním fungování.

V roce 2010, v rámci přeregistrování služby azylové domy na služby sociální 

rehabilitace, došlo i ke změně názvu pobytového zařízení na Dům Přemysla Pittra pro děti.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, má občanské sdružení Dům tří 

přání v současné době registrované sociální služby na obou svých pracovištích - Dům 

Přemysla Pittra pro děti v Praze 6 – Ruzyni (poskytuje sociální služby krizová pomoc a 



Diplomová práce                          Analýza klientů Domu tří přání 

37

sociální rehabilitace) a Ambulantně terénní centrum v Praze 6 - Dejvicích (poskytuje 

sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).

Organizace ve své práci akcentuje odkaz humanisty Přemysla Pittra, který se 

v období po 1. světové válce významnou měrou zasloužil o rozvoj sociální práce a péče o 

ohrožené děti. Přemysl Pitter vždy stál na straně potřebných dětí a rodin bez rozdílů 

národnostních, navzdory době a politickému smýšlení.

Hlavními principy práce v Domě tří přání jsou:

 individuální přístup ke každému dítěti a rodině vzhledem k typu problematiky, se 

kterou přichází a s respektem k individuálním možnostem a schopnostem dané 

rodiny, tvorba individuálních plánů práce;

 komplexní přístup k problematice rodiny, podpora, pomoc a provázení ve všech 

aspektech ohrožení dítěte a potřebách rodiny, které je možné v rámci organizace 

naplnit a podpořit; 

 týmová práce, propojení několika odborných pohledů, především z hlediska 

psychosociálního, psychologického a pedagogického;

 síťování neboli interdisciplinární spolupráce, propojení všech osob, institucí a 

organizací vyskytujících se v blízkosti rodiny, sledování společného cíle a 

spolupráce na jednotlivých krocích, nejčastěji probíhá v podobě případových 

konferencí, důraz na spolupráci s pracovníky OSPOD (orgán sociálně-právní 

ochrany dětí);

 neutralita, nehodnotící postoj ke všem účastníkům, přístup orientovaný na proces a 

na řešení problému;

 důraz na hájení potřeb, práv a oprávněných zájmů dítěte;

 vedení rodiny k aktivnímu přístupu a samostatnému řešení situace;

 důslednost ve všech fázích spolupráce s rodinou.

Dům Přemysla Pittra pro děti

Dům Přemysla Pittra pro děti (dále jen DPPD) je zařízením pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Zároveň je 

poskytovatelem sociálních služeb sociální rehabilitace a krizové pomoci.
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Hlavním posláním Domu Přemysla Pittra pro děti je poskytnutí útočiště a 

profesionální pomoci dětem v zařízení rodinného typu s cílem sanace rodiny a předejití 

umístění dětí do zařízení ústavní výchovy. 

Individuální pomoc rodinám v krizi si klade za cíl zlepšení psychického a fyzického 

stavu dítěte, objevení a rozvoj přirozeného potenciálu dítěte, získání korektivní zkušenosti, 

podporu rodičovských kompetencí a tím tak umožnit co nejrychlejší návrat do ošetřeného 

rodinného prostředí. V případech, kdy není možné již původní rodinu dostatečně sanovat a 

pomoci vytvořit bezpečné a stabilní zázemí pro děti, podílí se DPPD na vytvoření plánu 

následné péče o dítě a hledání optimálního řešení v nastalé situaci společně 

s kompetentními pracovišti státní i nestátní sféry.

Skladba zaměstnanců DPPD je 6 odborných pedagogicko-výchovných pracovníků

v přímé péči, zajišťujících nepřetržitý 24 hodinový provoz. Pedagogicko-výchovní 

pracovníci se podílí na individuálním plánování dítěte, podpoře dětí při přípravě na školní 

vyučování, organizaci volnočasových aktivit a celkovém rozvoji osobnosti, znalostí a 

dovedností.

Ambulantní pracoviště DPPD má tři sociální pracovníky pracující metodou case 

managementu, zajišťující celkový provoz DPPD, koordinaci péče o děti, sociálně 

terapeutickou práci s rodinami, spolupráci s OSPOD a multidisciplinárními týmy. Pořádá 

případové konference, doprovází děti i jejich rodiče v terénu. Každé dítě na pobytu 

v DPPD má svého ambulantního klíčového pracovníka, který jej provází všemi fázemi 

pobytu, je hlavním koordinátorem práce s rodinou, zprostředkovatelem komunikace a 

potřeb dítěte směrem od dítěte k rodině, vychovatelům, učitelům, spolupracujícím 

organizacím a dalším, a zpět. 

DPPD nabízí deset lůžek, z nichž osm je určeno pro dlouhodobý pobyt. Dvě lůžka 

jsou určena především pro potřeby akutních krizových situací, kdy se dítě ocitlo v ohrožení 

a na žádost OSPOD je možno jej na 24 hodin umístit do zařízení. Po tuto dobu probíhá

mapování rodinného zázemí, možností podpory a plánování následné péče o dítě.

Příjem dětí ve věku od 3 do 18 let do zařízení může být na základě žádosti rodičů, 

sociálního pracovníka OSPOD, předběžného opatření soudu nebo žádosti dítěte, 

vycházející ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Upřednostňovaným způsobem 

příjmu je vlastní žádost rodičů, jejich dobrovolnost a motivace s nastalou situací pracovat 

směrem ke stabilizaci a vytvoření bezpečného zázemí pro děti. 

Hlavní cílovou skupinou DPPD jsou děti se syndromem CAN (syndrom týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte), děti vystavené domácímu násilí, těžkým 
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konfliktům mezi rodiči, děti s lehčími poruchami chování. Dále se jedná o rodiny 

s potřebou respitní (odlehčovací) péče, především rodiny pěstounské či rodiny, kde je 

hospitalizovaná pečující osoba (při léčbě závislostí, psychiatrických onemocnění či jiných 

zdravotních komplikacích). 

Pracovní tým DPPD zajišťuje komplexní profesionální podporu, v níž akcentuje 

všechny aspekty krize, ve které se rodina ocitla. Rodina je vnímána jako celek a proto je 

také pomoc směřována všem jejím členům. Přístup k jednotlivým rodinným příslušníkům 

je neutrální, nehodnotící, neodsuzující, podporující a provázející.

Jeden ze základních faktorů, působících na snadnější adaptaci dítěte v zařízení, je 

terapie prostředím. Děti se ocitají v péči odborníků, v esteticky upraveném a na smysly 

příjemně působícím prostředí, v atmosféře bezpečí a přijetí. Pedagogicko-výchovní 

pracovníci sdílí společně s dětmi pravidla, která dávají dětem mantinely, bezpečné hranice 

a potřebný řád. Jednou týdně se obyvatelé „domečku“ účastní komunit, každodenně 

vyhodnocování tzv. „drahokamů“ (motivační udělování a následné vyplňování barev v 

drahokamu za pozitivní vlastnosti projevené v daném dni). Děti pomáhají s běžným 

provozem a chodem „domácnosti“.
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5. Empirická část: Analýza klientů Domu tří přání a jejich 

rodinného zázemí

Analýza klientů Domu tří přání a jejich rodinného zázemí navazuje na teoretické 

vymezení problematiky a systému péče o ohrožené děti v ČR, uvedené v předchozích 

kapitolách diplomové práce. Taktéž bylo v předchozí kapitole představeno občanské 

sdružení Dům tří přání a jeho pobytová část Dům Přemysla Pittra pro děti, společně 

s hlavními principy práce a způsoby podpory ohrožených rodin.

5.1 Metodologie výzkumné části

V empirické části své diplomové práce se zabývám analýzou klientely Domu tří 

přání a jejich rodinného zázemí. Výzkum provádím formou analýzy dokumentů, která se 

opírá o kvantitativní způsob zkoumání, ve kterém jsou obsaženy i některé kvalitativní 

postupy.

5.1.1 Cíl analýzy

Cílem analýzy archivovaných dokumentů organizace Dům tří přání je získání 

statistických údajů, jejich vzájemných závislostí, komparace možných ukazatelů vzhledem 

k rodinnému zázemí klientů této organizace a deklarování některých z funkčních postupů 

práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Významným aspektem této práce je též pomoc 

organizaci systematizovat data za dobu, kdy se v organizaci ještě nevyužívala elektronická 

databáze a statistické vyhodnocování jednotlivých ukazatelů.

5.1.2 Soubor dat

Cíleným souborem dat byly písemné záznamy všech klientů občanského sdružení 

Dům tří přání, kteří prošli některým z typů služeb podpory rodiny, poskytovaných 

organizací. V průběhu pilotního šetření a průzkumu jednotlivých ukazatelů, pro účel 

analýzy, se ukázalo, že vzhledem k nedostatečným písemným záznamům ve složkách 

klientů, je nutné přistoupit ke kvalitativní analýze dat klientů pouze pobytové části zařízení 

– Domu Přemysla Pittra pro děti (dále jen DPPD). 
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Soubor klientů DPPD představuje lépe vyhodnotitelné jednotlivé kategorie analýzy 

z důvodu intenzivního kontaktu s dítětem a jeho rodinou, která je motivovaná k častějšímu 

docházení a spolupráci se zařízením a je tak možné rodinu zažít v nejrůznějších situacích a 

vzájemných interakcích s dítětem.

Analyzovaným souborem jsou tedy klienti - děti umístěné na pobytu v DPPD a 

jejich rodiny. Zkoumaný soubor představuje 118 dětí, který reprezentuje absolutní počet 

klientů za sledované období.

Časový úsek zkoumaných dat je tříleté období v rozmezí let 2008 – 2010 a soubor 

118 klientů představuje celkový počet klientů, kteří za dané období prošli péčí DPPD. 

Soubor nebylo možné zkoumat již od roku 2003 (vznik zařízení) vzhledem 

k nedostatečným písemným záznamům a nemožnosti verifikace dat pracovníky organizace 

vzhledem k jejich fluktuaci. Období od roku 2008 je tedy dáno především mojí osobní 

znalostí daných klientů a jejich rodinného zázemí a profesní spoluprácí s těmito rodinami. 

Od roku 2008 také byly v organizaci plně implementovány standardy kvality sociálních 

služeb, které jsou platné dodnes a částečně také ovlivnily způsob práce s rodinou, tudíž 

srovnání s předchozími léty by nebylo dostatečně validní.

5.1.3 Metoda sběru dat

Pro získání statistických dat a profilace rodinného zázemí klientů D3P jsem zvolila 

analýzu založenou na zkoumání dokumentace daného souboru klientů DPPD a jejich 

absolutního počtu za dané období.

Data byla získávána z písemných záznamů v papírových složkách jednotlivých 

klientů, uložených v archivu organizace D3P a z elektronických dat uložených na serveru 

organizace. Papírové klientské složky obsahují záznamy rodinných anamnestických údajů, 

zápisy z konzultací, případových konferencí, záznamy o lékařských úkonech, zprávy o 

pobytu pro OSPOD, soud a spolupracující organizace, záznamy diagnostických metod, 

individuální plány a další významné dokumenty pro spolupráci s rodinou a dítětem. 

Elektronická data obsahují jednotlivé klientské složky se záznamy telefonických hovorů, 

mailové komunikace, zápisů z konzultací a další nezbytné údaje.

Klientská data poskytnutá organizaci klientem jsou důvěrná a maximálně 

zabezpečená proti jejich zneužití. Klienti při vstupu do služby písemně stvrzují tzv. 

„informovaný souhlas“, kde jsou seznámení se svými právy, se způsoby možné práce 
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s informacemi, předávání se spolupracujícími organizacemi a jejich případné použití pro 

vědecké a výzkumné účely s garancí anonymity.

Pro účely analýzy jsem si předem stanovila sledované ukazatele a kategorie, které 

jsem zaznamenávala do tabulky pod číselnými kódy jednotlivých proměnných. Svůj 

číselný kód měli i jednotliví klienti. U každého ze 118 klientů jsem sledovala 46 možných 

kategorií (jako je např. věk, důvod přijetí, skladba rodiny, zaměstnání rodičů, bytová 

situace, počet dětí ve společné domácnosti a další) s různými hodnotami proměnných, 

které jsem zaznamenávala v podobě kódů do tabulky. Časová dotace pro sběr dat byla dva 

měsíce. 

Následné zpracování získaných dat a jejich analýza probíhala v softwarovém 

programu IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Vzhledem k rozsahu 

souboru a povaze dat byly k analýze využity převážně popisné statistiky a kontingenční 

tabulky. Následné třídění získaných dat probíhalo rozdílně pro potřeby diplomové práce a 

pro potřeby organizace D3P. Pro diplomovou práci jsem vybrala výsledky nejdůležitějších 

ukazatelů, roztřídila dle několika relevantních hledisek a pro lepší znázornění uvedla do 

grafů. 

5.2 Analýza dat

Analýza získaných dat probíhala ve dvou oblastech. První oblastí je analýza 

z pohledu celkového počtu 118 dětských klientů (zahrnující krátkodobé krizové pobyty a 

dlouhodobé pobyty), kde vyzdvihuji pro účely své diplomové práce některá 

z nejdůležitějších a nejzajímavějších dat. Úplná data zpracovaná v této oblasti předávám 

pro potřeby organizace Dům tří přání. V druhé oblasti se věnuji analýze dat z pohledu 72 

dětí, umístěných v zařízení na dlouhodobé pobyty. Pouze v rámci dlouhodobějších pobytů 

je možné zachytit a vyhodnotit analýzu rodinného zázemí, míru spolupráce rodiny a bližší 

indikátory celkové situace dítěte a jeho rodiny.

Hledisko typu pobytu je velmi důležité vzhledem ke kvalitativním rozdílům 

záznamu některých kategorií a sledovaných ukazatelů Pro krátkodobé pobyty se 

v některých kategoriích vyskytovalo velké množství neznámých údajů. Typ pobytu je tedy 

kategorizován na základě dlouhodobosti a způsobu příjmu do zařízení. 

Krizový krátkodobý pobyt se zahajuje na základě žádosti sociálních pracovníků 

OSPOD a je určen pro děti v ohrožení na 24 hodin, výjimečně na dobu krátce přesahující. 

S rodinou se pracuje jen výjimečně a spíše v podobě krizové intervence, obvykle rodina 



Diplomová práce                          Analýza klientů Domu tří přání 

43

nebývá v dosahu. Jedná se převážně o čas pro mapování rodinné situace a míry ohrožení 

pro dítě v rodině pracovníky OSPOD. Dítě déle na pobytu nezůstává, údajů o rodinném 

zázemí tedy není mnoho. 

Dlouhodobé pobyty dětí se obvykle zahajují na základě žádosti a podpisu smlouvy 

se zákonnými zástupci nebo výjimečně na základě předběžného opatření soudu o svěření 

dítěte do péče zařízení. U dlouhodobých pobytů dětí je možné vyzískat relevantní údaje 

pro analýzu, neboť podmínkou pobytu je intenzivní spolupráce rodiny.

5.2.1 Analýza dat pro celkový počet klientů

Analýza dat pro celkový počet klientů je tříděna z hlediska dlouhodobých i 

krátkodobých krizových pobytů všech 118 klientů DPPD za období tří let 2008, 2009 a 

2010. 

Souhrnně můžeme sdělit, že průměrným věkem všech dětí je 12 let a průměrnou 

délkou pobytu je 40 dní. Další údaje jsou uvedené v jednotlivých kategoriích.

 Typy realizovaných pobytů v DPPD

Kategorie „typ pobytu“ je měřena na základě tří proměnných: krizový pobyt 

(obvykle na dobu 24 hodin na základě žádosti OSPOD), dlouhodobý pobyt (dlouhodobější 

spolupráce s rodinou na základě dohody s rodiči, výjimečně na základě rozhodnutí soudu) 

a dlouhodobý pobyt po akutním pobytu (na umístění dítěte do zařízení na základě žádosti 

OSPOD navazuje dohoda s rodiči o spolupráci a prodloužení pobytu).

Graf 1: Typ pobytu, N=118
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Z celkového počtu 118 klientů tvoří polovinu pobyty připravované, realizované 

dlouhodobě, se souhlasem zákonného zástupce a značnou motivací celé rodiny. 46 % dětí 

bylo přijato na pobyt v krizové situaci, často v noci, na základě žádosti sociálních 

pracovníků OSPOD na zákonnou lhůtu 24 hodin či na základě vydání předběžného 

opatření o umístění dítěte soudem, z čehož 7 % dále pokračovalo na pobytu dlouhodobě 

z důvodu možné práce s rodinou a její motivace. Zbylých 39 % muselo DPPD opustit 

z důvodu plné kapacity, nedostatečné perspektivy návratu dítěte domů nebo nesouhlasu 

rodičů.

Z grafu 1 a celkových počtů je tedy znatelná potřebná flexibilita zařízení ZDVOP 

pro příjem krizových pobytů. Zařízení by mělo být schopné přijmout dítě na útěku, dítě 

ohrožené v daný moment, dítě vyžadující okamžitou pomoc ve kteroukoliv noční či denní 

hodinu. Možnost takovýchto příjmů je významným nástrojem pro pracovníky OSPOD, 

kteří tak získávají čas na důkladné zmapování rodinné situace, ohrožení dítěte, možnosti 

návratu domů či přemístění dítěte do jiného zařízení s dlouhodobější perspektivou. 

Zároveň DPPD v krizové situaci nabízí dítěti bezpečné a neutrální zázemí. Po dobu 

mapování se tak dítě nachází v prostředí, kde je mu nabídnuta veškerá psychosociální 

pomoc, odpočinek a odborná podpora. Dítě se nemusí nacházet vyčerpané, ve strachu a 

pod tlakem na místě policejních pracoven či kanceláří pracovníků OSPOD.

 Důvody přijetí dítěte k pobytu 

Kategorie „důvodů přijetí dítěte k pobytu“ je charakterizována vícero proměnnými, 

měřenými na základě skutečných důvodů pro pobyt, nikoliv důvodů, které se někdy uvádí 

spolupracujícími institucemi v počáteční fázi bez důslednější znalosti rodinné situace. 

Graf 2 ukazuje důvody přijetí souhrnně v procentuálním vyjádření, graf 3 tyto údaje 

doplňuje v absolutních číslech a demonstruje významné rozdílnosti důvodů přijetí 

v jednotlivých typech pobytu. 
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Graf 2: Důvod přijetí, N=118

Pro celkový počet 118 dětských klientů představuje nejčastější důvod přijetí dítěte 

do zařízení problematika sociální v 22,9 % všech případů. Jedná se o situace, kdy rodina 

aktuálně přichází o bydlení v důsledku ztráty finančních příjmů či dlouhodobě neřešené 

situace související se zadlužováním rodiny. Jak ukazuje graf 3, pro důvody přijetí ze 

sociálních důvodů existují významné rozdíly z pohledu krizového pobytu (2 děti) a 

dlouhodobého pobytu (25 dětí). Rodiny v sociální tísni tedy obvykle o pobyt dětí samy 

žádají, jsou otevření spolupráci a pobyty jejich dětí bývají dlouhodobé. Sociální 

problematika je tedy jen v malé míře předmětem řešení krizových příjmů na základě 

žádostí sociálních pracovníků OSPOD. 

Druhým nejčastějším důvodem příjmu celkového počtu klientů jsou výchovné 

obtíže a útěky dětí z rodin v 18,6 %. V porovnání z hlediska typů pobytů (graf 3) je opět 

evidentní významný rozdíl mezi krizovým pobytem (19 dětí) a dlouhodobým pobytem (3 

děti). Výrazné výchovné obtíže dětí, obvykle ústící v útěky z domova jsou nejčastějším 

důvodem příjmu dětí na základě žádosti OSPOD. Příjmy z těchto důvodů nejčastěji 

probíhají v noci a v součinnosti s Policií ČR, která v případě zadržení dítěte na útěku často 

oslovuje přímo zařízení ZDVOP bez předchozího kontaktu OSPOD. Pracovníci DPPD tak 

nezřídka musí instruovat zaměstnance Policie ČR ohledně nutnosti předchozího 

kontaktování OSPOD, z důvodu jejich bližší znalosti dané lokality a někdy i konkrétní 

rodinné situace.

V 12,7 % všech dětí je důvodem příjmu hospitalizace rodiče. U dlouhodobých 

pobytů častěji (12 dětí) než u krizových pobytů (3 děti). Hospitalizace rodiče bývá 
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nejčastěji z důvodů léčby závislostí (alkohol, drogy) nebo psychiatrické léčby, zřídka 

z důvodů čistě zdravotních. Nejčastějším profilem takového rodiče je matka samoživitelka 

bez možnosti svěření dítěte do péče v okruhu širší rodiny či přátel po dobu hospitalizace.

Významným fenoménem (pro který jsem pro účely analýzy vyčlenila samostatnou 

kategorii) je situace, kdy dítě v 11,9 % samo přichází na OSPOD a žádá sociální 

pracovníky o pomoc z důvodu pocitu ohrožení v rodině. Tento fakt vypovídá o vyšší 

informovanosti dětí o svých právech a možnostech řešení obtíží, možná i o vyšší důvěře 

v sociální pracovníky. Někdy přichází dítě s jasnou zakázkou umístění mimo vlastní 

rodinu, někdy s žádostí o pomoc v řešení aktuální tíživé situace, vždy se však obává 

návratu domů. Dítěti má být vždy věnována patřičná pozornost a důkladné zvážení všech 

možných rizik ohrožení v kontextu rodinné situace.

Kategorie přijetí k pobytu z důvodu nepřítomnosti rodiče se týká 9,3 % všech 

příjmů, z čehož většinu (8 dětí z 11) tvoří pobyty krátkodobé krizové. Jedná se tak o 

situace, kdy rodič není fyzicky přítomen, nejčastěji z důvodu umístění do vazební věznice 

či výkonu trestu odnětí svobody, z důvodu úmrtí či není k dostižení na obvyklých místech 

a dítě se tak ocitá bezprizorní a bez veškeré péče. 

Dalším z významných důvodů umístění do zařízení DPPD je potřeba neutrálního 

prostředí pro dítě v celkových 7,6 % všech příjmů, týkajících se bezvýhradně pobytů 

dlouhodobých (graf 3). Neutrální prostředí DPPD je v zásadě poskytováno všem dětem na 

pobytu. V této kategorii se však nachází děti, které se cíleně v prostředí neutrality, klidu a 

bezpečného zázemí potřebují vyskytovat z důvodu nadměrné zátěže v jejich přirozeném 

prostředí. Může se jednat o dobu fáze vyšetřování podezření ze spáchání trestných činů 

zákonných zástupců, o děti poškozované konflikty rodičů (v rozvodových fázích) nebo 

mezigeneračními konflikty rodičů a prarodičů.

Fyzické týrání dítěte představuje 6,8 % celkových příjmů, sexuální zneužívání dítěte 

5,1 %. 

Respitní (odlehčovací) pobyty představují 3,4 % celkových příjmů a poskytují se 

především pěstounským rodinám nebo rodinám, které mají v péči výchovně či zdravotně 

náročnější dítě, mají potřebu odpočinku a na dobu dočasnou umístí dítě do péče DPPD.

1,7 % představují děti, které byly odmítnuté náhradními rodiči pěstouny či 

osvojiteli. Po dobu hledání nové rodiny či definitivního řešení situace ve spolupráci všech 

oprávněných institucí, pobývají tyto děti v neutrálním a přijímajícím prostředí DPPD.
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Graf 3: Důvod přijetí - porovnání v typech pobytu, N=118

 Kam dítě odešlo po ukončení pobytu

V kategorii „kam dítě odešlo po ukončení pobytu“ je též nutné, kromě uvedení 

celkových výsledků, prezentovat významné rozdíly mezi jednotlivými typy pobytů.

Do této kategorie jsou zařazeny také 3 děti, které se v době sběru dat ještě 

nacházely v péči DPPD, tudíž místo odchodu v té době nebylo známé. 

Graf 4: Kam dítě odešlo – porovnání v typech pobytu, N=118

Z celkového počtu 118 dětských klientů, jich 65 odešlo zpět do původní rodiny, 

přičemž vyšší podíl tvoří děti z dlouhodobých pobytů v počtu 47, z krizových pobytů se 
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jich domů do původního prostředí navrátilo 18. Jedná se tedy o nadpoloviční většinu dětí, 

které se vrací zpět do svých sanovaných a stabilizovaných.

Do náhradní rodinné péče přešlo 8 dětí, z nichž 7 bylo klientů dlouhodobého 

pobytu a 1 přešel rovnou z krizového příjmu do péče příbuzenské náhradní péče.. 

Velmi rozdílné číslo představuje umístění do zařízení ústavní výchovy, kde 

z celkových 32 dětí tam umístěných, představuje 27 dětí zástupce krizových pobytů a 5 

zástupce dlouhodobých pobytů. V podstatě můžeme říci, že většina krizových příjmů je po 

zákonných 24 hodinách řešena umístěním dětí do diagnostických ústavů. 

Do péče jiného zařízení přešlo 10 dětí, které byly klienty dlouhodobého pobytu.

 Zastoupení chlapců a děvčat

Graf 5: Pohlaví dítěte, N=118

Z celkového počtu 118 klientů tvoří 59 % dívky, jedná se tedy o celkově poměrně 

vyvážené zastoupení obou pohlaví. Z následného grafu 7 však vyplývá rozložení obou 

pohlaví již nerovnoměrně za jednotlivá léta. Zatímco počty chlapců se snížily o dvě třetiny 

z 25 na 8, počet děvčat byl konstantnější a vystoupal pouze z 22 na 28. 

Vzájemné souvislosti pro současný nepoměrně vysoký počet děvčat oproti 

chlapcům se mi nepodařilo nalézt. Předpokládala jsem závislost zastoupení mužského 

pohlaví na důvodech příjmu, kdy vyšší počty výchovných obtíží v roce 2008 mohly 

znamenat vyšší zastoupení chlapců, klesající s rokem 2010. Analýza však tento předpoklad 

nepotvrdila.
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Graf 6: Chlapci a dívky v absolutních číslech, N=118

 Bydliště dítěte

Kategorie „bydliště dítěte“ je zařazena vzhledem k celorepublikové působnosti 

DPPD. Zařízení umožňuje přijímat k pobytu děti z celé České republiky. Počet rodin 

z oblastí mimo Prahu a Středočeský kraj je nízký, především z důvodu podmíněné 

intenzivní spolupráce DPPD s rodinou v podobě každotýdenních konzultací a kontaktu 

s dítětem. Rodiny ze vzdálenějších míst republiky tuto podmínku často nemohou 

naplňovat. Typem pobytů, které se nejčastěji uskutečňují u dětí z větších vzdáleností, 

bývají povětšinou krizové pobyty (na žádost OSPOD u zadržených dětí na útěku) nebo 

pobyty respitní (při hospitalizaci zákonného zástupce).

Pro potřeby organizace D3P byla proměnná bydliště hodnocena z hlediska 

působnosti OSPOD, do jehož působnosti rodina aktuálně spadá. Častým jevem je rodina, 

kde každé dítě má jiné trvalé bydliště nebo se v místě trvalého bydliště nevyskytují.
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Graf 7: Bydliště dítěte, N=118

Graf 7 ukazuje, že 73 % z celkového počtu 118 dětských klientů má bydliště na 

území hlavního města Prahy, případně spadá do působnosti pražských OSPOD. 23 % dětí 

přijatých na pobyt DPPD pochází ze Středočeského kraje, 4 % z ostatních částí České 

republiky (konkrétně Tachov, Ústí nad Labem, Opava, Roudnice nad Labem, Litvínov).

Nejintenzivnější spolupráce byla s OSPOD Praha 4 (v 11 % všech případů), Praha 

3 (v 10 % všech případů) a Černošice (v 9 % všech případů). 

 Období umístění dítěte k pobytu 

Sledovanou proměnnou je zde měsíc, ve kterém klient nastoupil k pobytu v DPPD.

Graf 8: Měsíc nástupu, N=118
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Obdobím s nejčetnějším umístěním dětí do DPPD je měsíc březen, představující 

téměř pětinu všech 118 umístěných dětí za období let 2008 - 2010. Měsíci s nejnižšími 

počty umístěných dětí je měsíc leden, únor, červenec a srpen. Letní měsíce v období 

prázdnin, bývají zařízením využívány k rekonstrukci zařízení či dalším sanačním pracím. 

Kapacita pro pobyt dětí tak bývá snížena. Zimní měsíce v období vánoc a počátku nového 

roku bývají v rodinách velmi emočně ovlivňovány směrem k zachování rodinného soužití, 

potlačování obtíží a odsouvání řešení na pozdější dobu. Domnívám se, že i to je jedním 

z důvodů, pro vysokou četnost umísťování dětí k pobytu v měsíci březnu. 

5.2.2 Analýza dat pro dlouhodobé pobyty

Dlouhodobý pobyt během tří let od roku 2008 do roku 2010 představovalo 72 

klientů. Cílem dlouhodobých pobytů není jen poskytnutí zázemí dítěti po krizovou dobu, 

ale především intenzivní práce s rodinou na návratu dítěte zpět do bezpečného, sanovaného 

a ošetřeného prostředí, případně kvalifikované posouzení míry ohrožení pro dítě v životě 

původní rodiny a hledání optimálního řešení v zájmu dítěte.  

 Průměrná délka pobytu 

Kategorii „délku pobytu“ představuje proměnná v počtech dní strávených dítětem 

na pobytu v DPPD a následně rozdělená do měsíců. 

Graf 9: Délka pobytu, N=72
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Průměrnou délkou u dlouhodobých pobytů je 64 dní. Při nejkratší intervenci trval 

pobyt dítěte v DPPD 5 dní, při nejdelší 314 dní. 

Jak ukazuje graf 9, 75 % dlouhodobých pobytů je ukončeno do 3 měsíců od nástupu 

dítěte do zařízení, u 39 % těchto pobytů se daří ukončit spolupráci již do jednoho měsíce. 

Tato čísla vypovídají o účinné a poměrně rychlé intervenci, která by, dle mého názoru, 

měla naplňovat všechna zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Přesto poměrně vysoké procentuální zastoupení, v celkovém počtu dlouhodobých 

pobytů, mají pobyty nad 3 měsíce. Jedná se o jednu čtvrtinu těchto pobytů, ačkoliv 

deklarovaným cílem DPPD jsou pobyty dětí do maximální doby třech měsíců. Jedná se o 

psychologickou hranici, kdy časové ohraničení je potřebnou a významnou motivací pro 

rodiče svou situaci aktivně řešit a je možné za tuto dobu rozpoznat perspektivu řešení dané 

problematiky. Zároveň se jedná o dobu, která je ještě do jisté míry snesitelná pro psychiku 

dítěte pro pobyt mimo domov. Tři měsíce však v životě dítěte znamenají velmi mnoho, čas 

se zde měří jinými měřítky, může se pro dítě stát traumatizujícím zážitkem na celý život. 

Proto je tolik důležitý chápavý a podpůrný přístup k dítěti během pobytu, pokud možno 

maximálně využitý ve prospěch dítěte a jeho rozvoj.

25 % pobytů s délkou nad tři měsíce je také dáno problematikou, která je nejvíce 

v zařízení DPPD zastoupena. Jak vyplývá z grafu 2, nejčastějším důvodem příjmu do 

zařízení je problematika sociální, kdy rodina obvykle přichází o bydlení, zaměstnání či 

z důvodu nedostatečného zázemí a rodičovských kompetencí dochází ke značnému 

zanedbávání dětí. Často se jedná o zažité stereotypy a strategie rodin, které žili dlouhá léta 

se svým specifickým přístupem k životu, výchově dětí a normám společnosti. Tudíž pomoc 

rodině změnit náhled a vnímání důsledků svého přístupu a následné osvojení nových 

účinnějších životních strategií, obvykle trvá dobu delší než tři měsíce.

Nejdelší pobyty obvykle měly souvislost s nařízením předběžného opatření soudu o 

umístění daného dítěte do zařízení DPPD, proti kterým nebylo možné odvolání a odborní 

pracovníci DPPD neměli vliv na rychlejší rozhodování soudu a jeho rozhodování v zájmu 

dítěte. Soudy byly ve svých rozhodováních velmi nepružné a liknavé, navzdory 

doporučením pracovníků DPPD o nevhodnosti dlouhodobých pobytů a nedostatečné 

motivaci rodičů, vzhledem k již nařízenému soudnímu výkonu. Zkušeností tedy zařízení 

dospělo k závěru maximálního omezení přijímání dětí na základě soudních rozhodnutí. Ve 

spolupráci s pracovníky OSPOD se zařízení pokouší o intenzivní motivaci rodiny, kde 

předběžné opatření hrozí z důvodu ohrožení dítěte v ní, aby zákonní zástupci dali k pobytu 

dítěte v zařízení dobrovolný souhlas a aktivně se tak podíleli na krocích ke změně.



Diplomová práce                          Analýza klientů Domu tří přání 

53

 Zastoupení věkových kategorií dítěte

Graf 10: Zastoupení věkových kategorií dítěte, N=72

Průměrný věk u 72 klientů dlouhodobých pobytů je 11 let. Téměř polovinu všech 

klientů dlouhodobých pobytů tvoří děti mladšího školního věku v kategorii 6 - 12 let. Jako 

druhá nejčetnější kategorie jsou děti ve věku 12 – 18 let s 36%. Předškolních dětí je 17%.

Celkové věkové rozpětí klientů DPPD může být, dle zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí, 3 – 18 let. Nejnižší procentuální zastoupení u dětí předškolního věku 

hodnotím jako pozitivní. Pro malé děti je adaptace na pobyt mimo rodinu velmi náročná. I 

když je zařízení DPPD rodinného typu pro nízký počet dětí, bývá komunita dětí na pobytu 

starších a děti předškolní si pak musí složitě vydobývat své pozice, vyžadují zvýšenou 

pozornost a péči. Potřebují citové naplnění, které jim vychovatel nemůže uspokojit a 

následně tak může docházet k deprivaci. Proto se velmi dbá na intenzivní kontakt 

s rodinou, časté návštěvy, společné vycházky, a když to již situace umožňuje, i víkendové 

adaptační pobyty v přirozeném prostředí domova.

 V předchozí péči OSPOD

Kategorie „v předchozí péči OSPOD“ má zachytit, zda se z pohledu intervence pro 

rodinu jedná o krizovou situaci, která se aktuálně řeší či se jedná o dlouhodobost zátěžové 

situace a ohrožení dítěte, kde by OSPOD mohl jednat preventivně již v dřívější fázi. 

Proměnné měřeny na základě informací rodiny a OSPOD ohledně dlouhodobosti 

spolupráce, krátkodobá spolupráce administrována pro spolupráci v řádech dní a měsíců 
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(nejvýše 3 měsíce), dlouhodobá spolupráce v řádech měsíců a let (nejnižší hranice 3 

měsíce).

Graf 11: V předchozí péči OSPOD, N=72

Jak ukazuje graf 11, v předchozí péči OSPOD bylo krátkodobě 26 % rodin. Rodin, 

které oslovili DPPD bez předchozího kontaktu s OSPOD a ani nebylo v jejich registru, je 6 

%. Jedná se především o rodiny z dlouhodobého úhlu pohledu dobře fungující, avšak 

rizikové ve smyslu rodičů samoživitelů bez opory širší rodiny a blízkých osob. Takové 

rodiny obvykle žádají DPPD o spolupráci v podobě respitních pobytů dětí po dobu jejich 

hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.

V dlouhodobé péči OSPOD bylo 65 % rodin. Jedná se o alarmující číslo 

poukazující na selhávání preventivního působení na rodinu v krizi. Ohrožená rodina je 

dlouhodobě vedena na městském úřadě oddělení OSPOD, často však bez dostatečné 

podpory a pomoci směrem k jejímu uspokojivému fungování. 

První signály poukazující na existenci rizika neadekvátní výchovy a péče dítěte v 

rodině mnohdy nevedou k profesionálnímu vyhodnocení míry ohrožení dítěte, aktivování 

podpůrné sítě služeb pro rodinu, intenzivní podpoře rodičovských kompetencí a 

dlouhodobému provázení. Sociální pracovníci OSPOD v počáteční fázi vyřeší nejakutnější 

obtíže a poté rodinu spíše monitorují, než že by ji dlouhodobě doprovázeli a podporovali. 

Velmi snadno se tak stane, že rodina si již není schopna pomoc z vlastních zdrojů a pokud 

se neaktivuje podpůrná síť, rodina se opětovně vyskytne v péči OSPOD, mnohdy se 

závažnějšími obtížemi. V této fázi již může být setrvávání dítěte v rodině natolik 

ohrožující, že OSPOD osloví DPPD o poskytnutí útočiště pro dítě a intenzivní práci 
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s rodinou jako prevence umístění dítěte do zařízení ústavní výchovy. Pro celkovou sanaci a 

změnu fungování rodiny tak bývá už mnohdy pozdě a rodina se svými dlouhodobě 

naučenými strategiemi nedokáže své stereotypy a způsoby jednání změnit. Ve vzájemné 

spolupráci ve prospěch ohrožených dětí je třeba apelovat na intenzivní preventivní 

působení pracovníků OSPOD, jejich dostatečné profesní kompetence a angažovanost. 

Faktem však zůstává, že pro dlouhodobější podporu rodin a terénní práci nemají pracovníci 

OSPOD dostatečnou kapacitu z důvodu přetížení vysokým počtem případů (dle statických 

údajů sociálně-právní ochrany z roku 2006 jde o 362 případů v ročním průměru na jednoho 

sociálního pracovníka).

Z analýzy rovněž vyplývá, že u 93 % klientů se jednalo o dlouhodobé obtíže 

v rodině, pouze u 7 % klientů DPPD se jednalo o řešení náhlé, krizové situace.

 Míra podpory rodině OSPOD

Kategorie „podpora OSPOD rodině“ vyjadřuje hodnocení rodiny a pracovníků 

DPPD vzhledem ke spolupráci, podpoře a míře využitých nástrojů pomoci rodině 

v ohrožení pracovníky OSPOD.

Graf 12: Podpora OSPOD

Téměř u poloviny úřadů oddělení OSPOD se jedná o spolupráci se sociálními 

pracovníky, kteří jsou v podpoře rodin angažovaní a kompetentní. Do spolupráce s DPPD 

již přichází s jasnými cíli pomoci rodině, rodinu na spolupráci připravují, po dobu pobytu 

dítěte aktivně participují, spolupodílí se na pořádání případových konferencí. V 37 % 

OSPOD se jedná o průměrně spolupracující sociální pracovníky, kteří rodinu doprovázejí, 
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ale nejsou aktivními články v procesu změny. S návrhy DPPD v práci s rodinou souhlasí, 

ale sami s novými nápady a zdroji pomoci rodině nepřichází. Ve 14 % případů se jedná o 

neangažovaný OSPOD, kdy se sociální pracovníci chovají pasivně, ke spolupráci s DPPD 

přistupují neochotně, pro rodinu nejsou důvěryhodným pojítkem a oporou. Obvykle také 

nesouhlasí s radikálnějším řešením v rodinné situaci, nejsou aktivními zastánci jednání 

v zájmu dítěte.

Spolupráce rodiny s DPPD

Kategorie „spolupráce rodiny s DPPD“ byla měřena na základě motivovanosti 

rodiny ke spolupráci a způsobu prvního kontaktu se zařízením DPPD.

Graf 13: Důvod spolupráce 

Graf 13 ukazuje na jasnou strukturu motivovanosti rodin ke spolupráci se zařízením 

DPPD, respektive jejich časté nemotivovanosti. U pouhých 11 % všech klientů se jedná o 

rodiny motivované, reflektující obtíže ve fungování, kteří si organizaci Dům tří přání 

vyhledají na internetu, či je jim doporučena spolupráce nejbližším okolím. O spolupráci 

tyto rodiny žádají samy a obvykle i efektivita a výsledek intervence bývá úspěšnější, 

vzhledem k motivovanosti rodiny ke změně. 

Téměř u poloviny všech klientů dlouhodobých pobytů se jedná o rodiny, které ke 

spolupráci přiměl požadavek a důrazné doporučení pracovníků OSPOD. Jedná se 

víceméně o situace aktuálního ohrožení dítěte v jeho původní rodině a nutnosti ozdravění 

vztahů a fungování takové rodiny směrem ke stabilizaci. Spolupráce s DPPD je podmínkou 

OSPOD ohledně setrvání dítěte v rodině.
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40 % rodin je částečně motivováno ke spolupráci s DPPD, obvykle se jedná o 

doporučení ke spolupráci některou ze spolupracujících institucí, organizací nestátního 

sektoru, psychology, terapeuty a dalších.

Školní docházka dětí na pobytu

Kategorie „školní docházky“ byla měřena z hlediska docházení dětí umístěných na 

pobytu v DPPD do smluvní školy v blízkosti zařízení, do původní kmenové školy či 

smluvní školky.

Graf 14: Školní docházka, N=72

Při pobytu dětí umístěných v DPPD se maximálně dbá na zachování původních 

vazeb v jejich přirozeném prostředí a jejich co nejmenší zpřetrhání v rámci oddělení od 

rodiny. Taktéž to platí i rámci plnění povinné školní docházky. Téma školy se vždy ještě 

před nástupem dítěte k pobytu diskutuje s rodiči a dítětem, případně s OSPOD (v 

případech nespolupracujících zákonných zástupců). Ke zvážení je vždy několik aspektů: 

časová dostupnost školy, u malých dětí možnost doprovodů zaměstnanci DPPD, míra 

ohrožení při samostatném docházení dětí (někdy mohou být pro děti hrozbou i samotní 

rodiče). Pokud se jedná o školu, kde je dítě spokojené, škola se nachází v dostupné 

vzdálenosti od zařízení a dítěti nehrozí nebezpečí v rámci samostatného dojíždění do školy, 

tak dítě se souhlasem rodičů nebo OSPOD nadále navštěvuje svoji kmenovou školu. 

V rámci dlouhodobých pobytů v DPPD navštěvovalo 35 % klientů kmenovou školu. 

Ve 43 % se jednalo o docházení do smluvní školy v blízkosti zařízení, především z důvodu 

vzdálenosti a nízkého věku klientů. U 8 % dětí bylo zajištěno docházení do školky v rámci 
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socializace a adaptace na kolektiv dětí stejného věku. 14 % nedocházelo nikam z důvodu 

krátkodobosti pobytu nebo se jednalo o klienty, u kterých již nebylo možné v záznamech 

dohledat způsob plnění povinné školní docházky.

Školní prospěch dětí se během pobytu v DPPD obvykle výrazně zlepší vzhledem ke 

každodenní důkladné přípravě, pravidelnému režimu a pozitivní motivaci výchovných 

pracovníků. Z výsledků analýzy vyplývá, že 25 % dětí dlouhodobých pobytů má výborný 

školní prospěch, 40 % má průměrný prospěch, 21 % je v podprůměru, u 14 % klientů 

nebylo možné jejich školní prospěch zjistit. Podprůměrný prospěch se obvykle váže 

k vysokému podílu zanedbání dítěte rodičem a dále také často k neurovývojovým 

poruchám, nejčastěji syndromu ADHD (hyperaktivita spojené s poruchou pozornosti). Děti 

s ADHD potřebují specifický přístup učitele a okolí, který se jim ne vždy dostává.

 Povahová charakteristika dítěte

Proměnné v kategorii „povahové charakteristiky dítěte“ byly měřeny na základě 

vnímání a hodnocení týmu pracovníků DPPD vzhledem k chování dítěte, fungování 

v režimu pravidel, jeho náhledu na vlastní chování a možností spolupráce.

Graf 15: Povahová charakteristika dítěte

U 42 % klientů se jedná o klidné, mírné dítě. 39 % klientů představuje živější, 

neklidné dítě, které v rámci svých možností a často nevhodných výchovných vzorů, 

funguje na hranici, ale je spolupracující a respektující autoritu. 

Velmi neklidné a bezhraniční dítě představuje 14 % z celkového počtu dětí na 

dlouhodobém pobytu. Dítě bezhraniční, s výraznými výchovnými obtížemi a 
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nerespektující autoritu pracovníků DPPD, může znamenat problém a být ohrožením pro 

ostatní klienty v komunitě vzhledem k nedostatečným opatřením restriktivní povahy. Pro 

klienta s výchovnými obtížemi není pobyt v DPPD vhodný vzhledem k přítomnosti malých 

dětí a pravidlům komunity, založených na osobní zodpovědnosti každého dítěte, jejich 

respektu k pravidlům soužití a sebe navzájem. Dospívající, kteří se v aktuálním období 

potýkají se svou vlastní vývojovou krizí či výraznými výchovnými obtížemi, často 

nedokážou respektovat řád a opakovaně porušují pravidla. Hrozí tak, že mohou být 

z pobytu vyloučeni a DPPD se tak stane jen další přechodnou stanicí v jejich, mnohdy 

nesnadné, cestě životem. Pracovníci DPPD se tak těmto krokům snaží předcházet 

vhodnými indikacemi klientů k pobytu v DPPD a doporučením jiného typu péče např. ve 

střediscích výchovné péče apod.

Další kategorie jako „role dítěte ve skupině“ nebo „problematika na straně dítěte“ 

jsou uvedeny ve výsledcích analýzy pro potřeby D3P.

 Skladba rodiny

Kategorie „skladba rodiny“ byla měřena na základě její úplnosti (matka, otec, dítě), 

neúplnosti (trvalou pečující osobou je pouze jeden z rodičů) a vzhledem k typu rodičovství, 

zda se jednalo o rodinu biologickou, pěstounskou či adoptivní.

Graf 16: Skladba rodiny, N=72

Graf 16 ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých typů skladby rodiny u 

dlouhodobých pobytů. Z celkového počtu 72 klientů představuje dítě přicházející z neúplné 

rodiny 55 %, což znamená, že více než polovina dětí vyrůstá v péči pouze jednoho rodiče. 
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8 % dětí vyrůstá v neúplných pěstounských rodinách, kde se o dítě svěřené do péče stará 

jen jeden pěstoun, obvykle žena pěstounka. Úplnou rodinu představuje 24 %, tedy jen 

jedna čtvrtina všech klientů dlouhodobých pobytů, obdobné zastoupení s 21 % má i 

doplněná rodina biologická.

 Bytová situace rodiny

V kategorii „bytová situace rodiny“ byly hodnoceny proměnné na základě 

aktuálního stavu bytových podmínek v době příjmu dítěte z hlediska místa pobytu a 

vhodnosti podmínek pro život dítěte.

Graf 17: Bytová situace, N=72

Adekvátní bezproblémové bydlení v době příjmu dítěte mělo 46 % rodin. Více než 

polovina všech klientů dlouhodobých pobytů se potýká s bytovou problematikou, která je i 

častým důvodem příjmů dětí do DPPD. Z důvodů úplné ztráty bydlení a adekvátního 

zázemí bylo umístěno do péče DPPD 25 % dětí. Většinou se jednalo o rodiny 

s dlouhodobými sociálně-ekonomickými obtížemi, které neplatily nájemné, či bydlely ve 

velkých společenstvích v malých bytech. Z komunity byli její členi vyloučeni z důvodu 

dlouhodobé nespolupráce či neplacení nájemného. Jedná se o vícepočetné rodiny, kde se 

ztráta bydlení úzce váže také ke ztrátě příjmů z výdělečné činnosti. Rodina je tak velmi 

ohrožená nejen v sociálním fungování, ale také vzhledem k průvodním jevům, které se 

k celkově vypjaté atmosféře mohou vázat (alkoholismus, gamblerství, fyzická agresivita, 

zanedbávání dětí apod.).
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Nevhodné bytové podmínky byly zaznamenány u 19 % rodin, které mají dluhy na 

nájmu, ale ještě nejsou ve fázi aktuálního ohrožení ztráty bydlení nebo mají nevhodné 

bytové podmínky ve smyslu zanedbané domácnosti, nevhodné pro výchovu dětí. U těchto 

rodin je obvyklé vhodné pracovat s dospělými členy, především na podpoře rodičovských 

kompetencí v oblasti péče o děti a provozu rodiny.

10 % dětských klientů přicházelo z rodin pobývajících v azylových domech. Jednalo 

se především o klientelu matek samoživitelek, které byly hospitalizovány či nastupovaly 

k léčbě závislosti a po dobu jejich nepřítomnosti nemohly zajistit péči o děti.

 Zaměstnání rodičů 

Kategorie „zaměstnání rodičů“ byla měřena na základě současné rodinné situace 

v době příjmu dítěte na pobyt DPPD. Jako rodiče byly označeny aktuálně pečující osoby 

ve společné domácnosti, i když se nejednalo o biologické rodičovství. Proměnná oba 

rodiče zaměstnaní zahrnuje také pracujícího rodiče samoživitele (kterému je vypláceno 

výživné či jiná finanční podpora druhým rodičem dítěte), rodiče na mateřské či rodičovské 

dovolené (v případě druhého pracujícího rodiče). Proměnná oba rodiče bez zaměstnání

zahrnuje i nepracující rodiče samoživitele (bez dalších příjmů od druhého rodiče dítěte). 

Proměnná jeden z rodičů bez zaměstnání zahrnuje i rodiče na mateřské či rodičovské 

dovolené (kde druhý rodič nepracuje). Proměnná oba rodiče v důchodu zahrnuje invalidní i 

starobní důchod.

Graf 18: Zaměstnání rodičů, N=72



Diplomová práce                          Analýza klientů Domu tří přání 

62

Významným ukazatelem celkové socioekonomické úrovně rodin klientů DPPD je 

kategorie zaměstnání rodičů a způsob zajištění finančních příjmů do rodiny. Jak ukazuje 

graf 18 je pouhých 7 % rodin, kde oba rodiče (pečující osoby) pracují a rodina tak má 

zajištěné dostatečné příjmy. Dalších 12 % rodičů má oboustranně zajištěný příjem 

v podobě invalidního či starobního důchodu. V případě příjemců starobního důchodu se 

většinou jedná o prarodiče dětí, kteří mají vnoučata svěřená do výchovy či do pěstounské 

péče. Invalidní důchod obvykle pobírali rodiče s vážnějším psychiatrickým onemocněním.

Téměř u poloviny klientů DPPD je jeden z rodičů bez zaměstnání a příjem do 

rodiny zajišťuje pouze jeden ze zákonných zástupců. Rodiny tudíž bývají nízkopříjmové a 

často ohrožené nejen z hlediska ekonomického provozu, ale zároveň i dalších rizikových 

jevů provázejících nedostatečné materiální zajištění rodiny.

Ve 22 % rodin klientů DPPD jsou oba rodiče bez zaměstnání, což znamená téměř 

nulový příjem do rodiny. Někteří ze zákonných zástupců dětí mají zajištěné dávky pomoci 

v hmotné nouzi či dávky státní sociální podpory. Část ze sociálně ohrožených rodin 

přichází do zařízení DPPD v krizové situaci, kdy se společně s dětmi ocitli v tíživé situaci, 

aktuálně bez bydlení, dlouhodobě bez práce a zajištěných příjmů do rodiny. V rámci 

sanačního plánu s rodinou se pracuje intenzivně nejen směrem k dětem a rodině jako celku, 

ale i směrem k jednotlivým dospělým členům. Cílem práce s rodinou ohroženou 

socioekonomickým selháváním je posílení rodičovských kompetencí v oblastech provozu 

rodiny, pracovních návyků, zajištění a udržení stabilního rodinného zázemí a důsledná 

péče a výchova dětí.

 Vzdělání rodičů

Kategorie „vzdělání rodičů“ byla měřena vzhledem k nejvyššímu ukončenému 

vzdělání rodiče (dlouhodobě pečující osoby). Kategorizováno zvlášť pro rodiče otce a 

matky. Jednotlivými proměnnými byla základní škola, střední odborné učiliště (bez 

maturity), střední škola či střední odborné vzdělání s maturitou, vyšší odborná škola

(zakončená absolutoriem) a vysoká škola. Vzhledem k nízké dostupnosti dat ohledně 

vzdělání rodičů, uvádím jednotlivé grafy pouze pro daný počet rodičů, u nichž se podařilo 

data získat.
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Graf 19: Vzdělání otce, N=35

Graf 19 uvádí jako nejčastější vzdělání otců střední odborné učiliště pro 66 % z dat 

získaných u 35 otců. Středoškolské vzdělání je zastoupeno 14 %, základní vzdělání má 11 

% otců. Vzdělání na vysoké škole získalo 9 %.

Graf 20: Vzdělání matky, N=58

Z 58 matek, u kterých se podařilo zjistit nejvyšší dosažené vzdělání, jich má téměř 

jedna třetina pouze základní vzdělání. Stejně jako u otců je nejvýše zastoupenou skupinou 

oblast středního odborného vzdělání, u matek tvoří téměř polovinu celkového počtu. 

Středoškolské vzdělání s maturitou je zastoupeno v 22 %, vysokoškolské pak pouze u 2 % 

matek. 
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 Věk rodičů

Kategorie „věk rodičů“ byla měřena na základě aktuálního věku otce a matky 

(pečujících osob) ke dni příjmu dítěte do zařízení a data následně tříděna do věkových 

kategorií. V této kategorii, stejně jako v kategorii „vzdělání rodičů“ není dostatečné 

množství relevantních dat pro znázornění do porovnávacího grafu. Uvádím tedy jen 

početní zastoupení v jednotlivých věkových kategoriích vzhledem k pohlaví rodiče.

Ve věkové kategorii do 30 let není žádný z otců, matek je 5 z 65. Kategorie 30 – 40 

let je nejhojněji zastoupena, jak ze strany otců (16 z 35), tak ze strany matek (35 z 65). 

V kategorii 40 – 50 let je 13 otců a 16 matek. V kategorii nad 50 let je 6 otců a 9 matek.

 Počet dětí ve společné domácnosti

Kategorie „počet dětí ve společné domácnosti“ byla měřena vzhledem 

k současnému stavu domácnosti ve chvíli umístění dítěte na pobyt. Pro tuto kategorii 

nebylo relevantní, zda se jedná o biologické sourozence, nýbrž kolik dětí žije v danou dobu 

ve společné domácnosti. 

Graf 21: Počet dětí ve společné domácnosti, N=72

Graf 21 ukazuje počty dětí v rodinách domácností, ze kterých přichází děti na pobyt 

do DPPD. V případech, kdy má rodina obtíže především v provozu a v sociálním 

fungování, se jedná z velké většiny o rodiny vícepočetné, mající 3 a více dětí. V DPPD 

rodiny se 3 dětmi představují 22 %, další 4 % představují rodiny se 4 dětmi – větší 

sourozenecké skupiny na pobytu v DPPD nikdy nebyly. Téměř polovinu všech dětí 

umístěných na dlouhodobé pobyty tvoří děti, které mají ještě jednoho sourozence.
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 Problematika na straně rodičů

Graf 22: Problematika na straně otce a matky, N=72

Nejčastější problematiku na straně matky představují nedostatečné rodičovské 

kompetence ve smyslu péče o dítě. Ve 27,8 % (jak ukazuje graf 22) se jedná o matku, která 

své dítě zanedbává v důsledku jisté nedostačivosti vlastního rodičovského a osobnostního 

nastavení, nikoliv v důsledku narušené emoční vazby k dítěti. U otců je problematika 

nedostatečné péče zastoupena v 11,1 %. Rodičovské kompetence je možné podpořit 

dlouhodobým provázením a nácviky konkrétních dovedností v péči o dítě a domácnost, 

s důrazem na znalost a naplňování potřeb dítěte. 

Téměř pětinu všech matek dětí na dlouhodobých pobytech představují matky 

s problematikou psychiatrického onemocnění. Obvykle se jedná o matky, které jsou si své 

diagnózy plně vědomé, zodpovědně ji řeší a jsou schopné adekvátní péče o dítě. Nezřídka 

se však také stává, že je dítě v péči matky s hraniční poruchou osobnosti, která diagnózu 

odmítá a příznaky onemocnění jako emoční nestabilita, impulzivita, nepřiměřené a 

neadekvátní chování a reakce, mohou být pro zdravý vývoj dítěte velmi ohrožující. U otců 

problematika psychiatrického onemocnění představuje 4,2 % celkového počtu.

Nejvýše zastoupenou problematikou na straně otce je v 26,4 % v podstatě jeho 

fyzická nepřítomnost a aktivní participace na výchově dítěte. Se svým dítětem je takový 

otec jen v občasném kontaktu, někdy v důsledku rozvodu a svěření dítěte do péče matky, 

obvykle však na základě svobodné volby. Téměř pětinu všech otců představují otcové, 

kteří nejsou v žádném kontaktu se svým dítětem, jsou buď nezvěstní, neznámí nebo kontakt 
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se svým dítětem zcela odmítají. Téměř 10 % dětí je bez otce v důsledku jeho úmrtí, které 

může představovat významný rizikový faktor z hlediska následného fungování rodiny.

U téměř jedné pětiny matek můžeme hovořit o problematice nedostatečných 

rodičovských kompetencí z hlediska výchovného vedení a působení na dítě. Otcové v této 

oblasti představují 11,1 % celkového počtu otců. Obvykle se jedná o rodiny, které se 

nachází na hranici svých výchovných možností, a adolescentní potomek se pro ně stává 

nezvladatelným. Intervence v podobě posilování rodičovských schopností, podpora 

vzájemných vztahů a fungování v rodině, společně s pobytem dítěte v DPPD, může vést 

k celkové stabilizaci, korekci chování dítěte a bezpečnějšímu průběhu jeho případné 

vývojové krize.

Vysoké procento ještě tvoří problematika závislostního chování matek v 12,5 % 

celkového počtu. U otců se jedná o procentuální zastoupení mnohem nižší. Obvykle se 

jedná o závislost na alkoholu, ale závislost reflektovanou, která se stává důvodem příjmu 

dítěte na pobyt s cílem léčby závislosti matky.

 Výsledek intervence DPPD

Kategorie „výsledek intervence DPPD“ byla měřena pomocí jednotlivých 

proměnných výsledného efektu práce s rodinou, které byly hodnoceny společně s jejími 

členy jako jednoznačně nejvyšší přínos pobytu dítěte v zařízení a vzájemné spolupráce. 

Graf 23: Výsledek intervence, N=72

Nejvyšší procento výsledku intervence, dle grafu 23, představuje korektivní 

zkušenost dítěte. Jedná se téměř o jednu třetinu všech dětí dlouhodobých pobytů, které si 
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jednoznačně odnesly posílení jejich vlastní osobnosti, zlepšení školních výsledků, 

psychického i fyzického stavu, porozumění obtíží v rodině a plné uvědomění své vlastní 

role a možností změn. Na tomto výsledku DPPD zakládá. U rodičů, kteří mnohdy dlouhé 

roky žijí v negativně nastaveném životním schématu, je velmi náročné během krátké doby 

nastavit nová pravidla vzájemného soužití, nové perspektivy zdravého životního stylu a 

zodpovědné péče o děti. S rodinou se pracuje komplexně, se všemi jejími jednotlivými 

členy a v případě úspěchu zdravé podpory dítěte je významným výsledkem. Podpora dětí 

je zajišťována i v podobě následné péče po odchodu ze zařízení, obvykle v podobě 

vrstevnického dobrovolníka spřátelené organizace LATA, zajištění volnočasových aktivit, 

nebo v případě potřeby psychologické či terapeutické péče.

Výsledek intervence v podobě předejití umístění dítěte do zařízení ústavní výchovy

představuje 18,1 % a týká se především klientů, kde z různých důvodů hrozila ústavní 

výchova a zařízení DPPD se podařilo toto odvrátit. U 5 klientů ze 72 k umístění do 

zařízení ústavní výchovy přece jen došlo, ale vždy si tyto děti odnesly alespoň pozitivní 

prožitky pobytu, korektivní zkušenost a na přechod do zařízení byly vždy dobře 

připravovány.

Posílení rodičovských kompetencí v oblasti výchovy představuje 8,3 % a v oblasti 

péče 11,1 %. Převážně se jednalo o děti, které se vracely zpět do původní rodiny, kde si 

rodiče uvědomili nedostatky v oblasti péče, výchovy či vztahů, a učinili patřičné kroky 

k jejich nápravě a posílení.

18,1 % představují pobyty, kde výsledkem intervence bylo především poskytnutí 

bezpečného a neutrálního zázemí po krizovou dobu v rodinách a širším okolí dítěte.

 Důvod přijetí v porovnání s péčí po skončení pobytu  

Kontingenční tabulka demonstruje vztahy mezi „důvody přijetí“ dítěte k pobytu a 

místem, „kam dítě odešlo“ po ukončení péče v DPPD pro celkový počet dlouhodobých 

klientů v absolutních číslech. V této kategorii se pracuje s počtem 69 klientů, nejsou 

započítáni 3 klienti, kteří v době sběru dat byli ještě v péči DPPD a nebylo tak zřejmé kam 

budou po skončení pobytu odcházet.
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Tabulka 1: Důvod přijetí – kam dítě odešlo, N=69

původní rodina 

a domov

náhradní 

rodinná péče

ústavní 

výchova

jiné 

zařízení

původní rodina 

náhradní 

bydlení Celkem
fyzické týrání 3 1 1 1 0 6
sexuální zneužívání 2 0 0 0 0 2

nepřítomnost pečující osoby 0 0 3 0 0 3
hospitalizace rodiče 6 0 0 0 6 12
výchovné obtíže, útěky z 

domova 1 0 0 2 0 3
respitní pobyt 4 0 0 0 0 4
dítě oslovilo OSPOD, odmítá 

se vrátit domů 3 1 0 1 0 5
dítě vrácené z NRP nebo 

adopce 0 1 1 0 0 2
neutrální prostředí 8 0 0 0 1 9

sociální důvody 7 4 0 6 6 23
Celkem 34 7 5 10 13 69

Důvod přijetí - Kam dítě odešlo

            Fyzické týrání představovalo důvod přijetí pro 6 dětí, u nichž se v případě 3 podařil

návrat zpět domů do původní, ošetřené rodiny a domova. 1 dítě přešlo do péče náhradní 

rodiny v příbuzenské péči. U 1 dítěte již nebylo možné rodinné vztahy sanovat do 

bezpečné roviny, vhodné pro další zdravý vývoj dítěte, bylo tedy umístěno do zařízení 

ústavní výchovy. 1 dítě přešlo do péče jiného, vhodnějšího zařízení.

Sexuální zneužívání bylo počátečním důvodem přijetí 2 dětí k pobytu v DPPD, se 

zakázkou neutrálního, bezpečného prostředí po dobu vyšetřování, zajišťující kontakt 

s rodinou bez možnosti ovlivňování dětí ve svědeckých výpovědích. U obou dětí se 

sexuální zneužívání neprokázalo a vrátily zpět do rodiny.

Nepřítomnost pečující osoby znamenala pro 3 děti nutnost svěření do péče ústavní 

výchovy. V širší rodině, ani v systému náhradní rodinné péče nebyla vhodná osoba pro 

zajištění péče dětí.

Děti hospitalizovaných rodičů se v 6 případech navracely zpět do péče původní 

rodiny a domova a 6 jich po skončení pobytu v DPPD přešlo zpět do péče původní rodiny, 

ale do místa náhradního bydlení v podobě azylového domu nebo ubytovny. 

Z 3 dětí s výchovnými obtížemi a útěky z domova 2 přešly do péče jiného 

vhodnějšího zařízení a 1 zpět do péče původní rodiny.

Při svých nesnázích 5 dětí samo požádalo OSPOD o pomoc a podporu při řešení 

jejich situace, 3 z nich se navrátily do původních rodin, 1 přešlo do náhradní příbuzenské 

péče a 1 do péče jiného zařízení.

Poměrně alarmujícím a rozšiřujícím jevem začíná být fenomén dětí, které jejich 

náhradní rodiče vrací zpět z pěstounské péče či adopce (v případě zrušitelného institutu). 
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Péčí DPPD prošly za analyzované tři roky 2 navrácené děti, z nichž pro 1 se podařilo 

nalézt další náhradní rodinu a 1 muselo být umístěno do zařízení ústavní péče.

Z 9 dětí, s původní zakázkou umístění do péče DPPD z důvodu potřeby pobytu 

dítěte v neutrálním a nezatěžujícím prostředí, se 8 podařil návrat zpět do původní rodiny a 

domova, a 1 dítě přešlo zpět do péče původní rodiny v náhradním bydlení.

Nejčastějším důvodem příjmu dlouhodobých příjmů do DPPD je sociální 

problematika, která je velmi náročná na spolupráci s rodinou, terénní podporu a čas 

s rodinou strávený. Rodina je obvykle zatížená celým komplexem problémů a směrem 

k jejich nápravě postupuje jen po malých krocích. Ze sociálních důvodů bylo do péče 

zařízení DPPD umístěno 23 dětí, z nichž se u 7 uskutečnil návrat zpět do původní rodiny a 

domova, dalších 6 dětí se též navrátilo k původním rodičům, avšak do náhradního bydlení. 

4 děti přešly do péče náhradních rodičů a 6 dětí do péče jiného zařízení. 

Celkově tedy můžeme konstatovat, že se v zařízení DPPD daří s ohroženými dětmi 

a jejich rodinami pracovat úspěšně, neboť u 47 dětí z 69 se podařil návrat dětí zpět k jejich 

původním rodinám s intenzivní podporou v jejich fungování, u 10 dětí se zkoordinovala 

péče v rámci spolupracujících institucí a dítě přešlo do péče vhodnějšího zařízení, 7 dětí 

získalo náhradní rodiny pro svůj další vývoj a u 5 dětí se, z důvodu neexistence 

vhodnějšího řešení, muselo přikročit k umístění do zařízení ústavní výchovy.
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Závěr

Má diplomová práce „Analýza klientů Domu tří přání a jejich rodinného zázemí“ si 

kladla za cíl zmapování systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny, zasazení dětských 

práv do kontextu současných právních norem a položení teoretického základu čtenářům 

pro lepší orientaci a představu působení organizace Dům tří přání v systému péče o 

ohrožené děti.

Díky uskutečněné analýze klientů Domu tří přání, jsem získala velké množství dat, 

z nichž některé jsem prezentovala v mé diplomové práci. Celkové výsledky jsem předala 

pro potřeby organizace Dům tří přání, z nichž se většina využije pro plánované služby, 

k prezentaci zařízení a celkové reflexi cílových skupin a metod práce.

Cílem dlouho očekávané, a velmi potřebné transformace systému péče o ohrožené 

děti, je prostupný, pružný a efektivní systém, rychle reagující na vzniklé potřeby dítěte a 

okamžitě eliminující ohrožení, s co nejšetrnějšími zásahy do přirozeného prostředí dítěte. 

Reforma systému by měla přinést změnu orientace od nákladných a neefektivních 

řešení v podobě umísťování dětí v zařízeních institucionální péče, směrem k prevenci a 

aktivnímu působení všech složek systému v počátečních fázích zrodu obtíží v rodině.

Zcela bezpochyby budou mít zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

v transformovaném systému své místo. Musí však nejdříve transformovat také svou 

činnost, akcentovat dočasnost pobytů v zařízení, znovu nastolit princip umísťování „pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc“ a intenzivně pracovat s rodinou na co nejrychlejším 

návratu dítěte zpět do rodiny.  Výsledky analýzy jasně ukazují na potřebnost pracoviště 

s odborným personálem, komplexním přístupem k problematice rodiny a pružným 

zázemím, schopným kdykoliv přijmout dítě k pobytu a poskytnout mu vše potřebné 

v atmosféře přijetí a bezpečí.

Základní práva ohrožených dětí můžeme naplňovat tím, že jim zajistíme bezpečné 

prostředí ve vlastních rodinách (v případě potřeby sanovaných a podporovaných), 

dostatečný počet rodin náhradních (kvalifikovaných a podporovaných) a odbornou 

komplexní péči v zařízeních rodinného typu.
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