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Abstrakt 

Prvním cílem této práce bylo analyzovat práci orgánů sociálně právní ochrany 

dětí (OSPOD) v Pardubickém kraji. Související výzkumné otázky zněly: Jak 

vypadá současný stav v různých oblastech práce OSPOD? Druhým cílem bylo pokusit 

se vytvořit odhady toho, pro jakou část dětí v současnosti procházejících KÚ 

v Pardubickém kraji, by bylo třeba jako alternativu vůči umístění v KÚ nalézt umístění 

v pěstounské péči, a jaká část dětí by nemusela být vůbec odebrána z rodiny, kdyby ji 

byla poskytnuta podpora a tyto odhady vytvořit pro různé varianty rozvoje služeb 

podpory rodiny a změn v práci OSPOD, jak byly popsány v části věnované OSPOD. A 

zároveň vytvořit odhady finanční nákladnosti jednotlivých variant, ve srovnání 

s náklady na umísťování dětí do KÚ. 

Závěry práce jsou následující: Pokud jde o práci OSPOD, ukázalo se, že stávající 

praxe ve většině z analyzovaných oblastí práce OSPOD bohužel výrazně zaostává za 

tím, jak by měla praxe v daných oblastech ideálně vypadat, a že novelizace zákona o 

sociálně právní ochraně dětí přinese pouze částečné změny Pokud jde o druhý cíl práce, 

ukázalo se, že dostupná data o tom, jakými charakteristikami, se vyznačují děti a jejich 

rodiny, které jsou umísťovány do KÚ v Pardubickém kraji, bohužel umožnila vytvořit 

jen velmi hrubé odhady. Rámcové odhady, k nimž jsme došli, nicméně ukazují, že 

nahrazení KÚ si nemusí nutně žádat vysoké ani materiální ani lidské zdroje. 

 

Abstract 

This thesis had two maim aims. First to analyse the work of municipal social 

workers in Pardubice county. It sought to answer following questions: what are the 

current practices of OSPOD workers in various areas of their work? What will the new 

law on social protection of children change? What else is needed to move closer the best 

possible practise?  



   

The second aim was to estimate what proportion of children currently placed in 

institutions for babies in Pardubice county would need foster in case the institutions 

were closed down and what proportion of children currently placed need not be 

removed from the family at all were their families provided with support. 

As for the first aim, the analysis has shown that many aspects of the work of 

OSPOD play an important in the system of care for vulnerable children, yet the current 

practise in most of them significantly lags behind what could be called best possible 

practise. The new law will change the situation only partly. On the positive side 

significant changes in the practise of OSPOD is achievable. 

As for the second aim, due to limitations of available data, only very rough estimates 

could be made. But the estimates suggest that not so huge human and financial 

resources would be required to replace institutions for babies 
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1 Úvod  

Čtvrtého ledna 2012 přijala vláda České republiky Strategii ochrany práv dětí, 

která stanovuje, že do konce roku 2013 by mělo být ukončeno přijímání dětí do 3 let 

věku do kojeneckých ústavů (KÚ). Toto rozhodnutí vyplývá z řady mezinárodních 

závazků ČR, především Úmluvy o právech dítěte. Ale i z řady výzkumů, které 

poukazují na to, že pro zdárný rozvoj dětí je lepší rodinné než ústavní prostředí.  

Nejnovější neurobiologické výzkumy poukazují na to, že prostředí, v kterém se 

dítě nachází v raném věku a zkušenosti dítěte – především, zda má dostatek interakcí 

s jedním stabilním pečovatelem – mají vliv na rozvoj mozku a citové vazby (viz např. 

Balbernie 2001; Schore 2001ab; Bilson 2009). O  kojeneckých ústavech v ČR, kde na 

jednoho pracovníka přímé péče připadá 3 až 6 dětí (Mulheir et al. 2012) dětí, tedy 

můžeme říci, že nepředstavují dobré prostředí pro rozvoj dítěte, protože při takovém 

počtu dětí na jednoho pečovatelé není možné zajistit dostatek interakcí s jedním 

stabilním pečovatelem. Na důležitost citové vazby a negativní vliv ústavní výchovy na 

rozvoj citové vazby poukázal již v padesátých letech Bowlby ve své knize Vazba (česky 

2010) a nedlouho poté i čeští vědci Langmeir a Matějček (1974, 2011). Od té doby 

zkoumala různé typy negativních dopadů institucionalizace v raném věku na děti celá 

řada psychologů, psychiatrů a neorobiologů.
1
  

Například Smyke et al. (2002) srovnával děti v rodinách s dětmi z kojeneckého 

ústavu, kde se pracuje na směny a v péči o děti se vystřídá větší počet pracovníků, z 

hlediska citové vazby. Padesát šest procent dětí z ústavní péče mělo nějaké problémy s 

citovou vazbou, zatímco z dětí z rodin to nebylo ani jedno. Také se ukázalo, že děti, 

které byly oblíbené u zdravotních sester, problémy s citovou vazbou neměly (či pouze 

malé), zatímco ostatní děti ano. Vzhledem k tomu, že v českých KÚ se pracuje na 

směny a v péči o dítě se obvykle vystřídá větší množství sester, lze u dětí umístěných 

v českých KÚ taktéž očekávat problémy s citovou vazbou. Stejně tak v českých KÚ 

existuje fenomén oblíbených a neoblíbených dětí zdravotních sester. 

V rámci výzkumu Harden (2002), který proběhl nedávno v USA, výzkumníci 

zkoumali rozdíly mezi dětmi v ústavní a dětmi v pěstounské péči, které musely být 

odebrány matkám s drogovou závislostí. Do pěstounské péče a ústavní péče byly 

                                                 
1
 Viz např. Browne et al. 2006, Chugani et al. 2001, Kreppner et al. 2007,  Johnson  et al. 2006, Nelson et 

al. 2007, Rutter et al. 2007, Maclean 2003, O’Connor et al. 1999, 2000, 2003, Perry – Pollard 1998, Sigal 

et al 2003, Trevarten – Aitken 2001. 
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umístěny děti se stejnými výchozími charakteristikami a ústavní péče měla velmi 

vysokou kvalitu - ve většině zkoumaných ústavních zařízení bylo celkem pouze 8 dětí a 

na jednoho pracovníka připadaly pouze 2 děti (v jednom KÚ v ČR je v průměru 57 

dětí
2
, na jednoho pracovníka připadá výrazně více dětí, jak bylo poukázáno výše). 

Přesto dosahovaly přibližně po roce od umístění do péče děti umístěné v pěstounské 

péči lepších výsledků v komunikaci, socializaci, mentálním i motorickém vývoji, než 

děti umístěné v ústavních zařízeních. 

Kvůli negativním dopadům ústavní péče na malé děti tedy začala velká část 

evropských zemí od umísťování dětí do 3 let do ústavních zařízení upouštět, takže 

Česká republika zůstává jednou ze zemí, kde je umísťování nejvíce dětí do tří let do 

ústavní péče, jak je vidět z grafu č 1.
3
 

 

Graf 1: Počet dětí do tří let v ústavní péči na tisíc dětí ve věku 0-3 let 

                                                 
2
 Výpočet autora na základě ÚZIS 2010. 

3
 V grafu není řada středoevropských a východoevropských zemí jako Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, 

Bulharsko z toho důvodu, že od roku 2003, za který pro ně byla data o počtech dětí v ústavní péči, v nich 

dochází k výraznému snižování počtu dětí do 3 let v ústavní péči, proto by bylo zavádějící uvádět data 

z roku 2003, když v současnosti je situace odlišná. V ČR se počet dětí v ústavních zařízeních od roku 

2003 nezměnil (ÚZIS 2010). 
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Jedním z předpokladů ukončení umísťování dětí do 3 let do ústavní péče je 

rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu, která slouží v řadě evropských zemí jako 

alternativní umístění vůči ústavní péči pro děti, které musí být odebrány ze své rodiny 

(Browne et al. 2004). Vláda ČR momentálně činí kroky pro to, aby mohlo dojít k jejímu 

rozvoji. Pokud dojde k přijetí Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o 

sociálně právní ochraně dětí a některé další související zákony (dále novela), dojde 

k zajištění, jak finanční podpory, tak podpůrných služeb pro pěstouny.
4
 

Od zveřejnění záměru ukončit přijímání dětí do KÚ se nicméně rozšířily 

pochybnosti o tom, zda se podaří najít dostatek pěstounů pro děti, které jsou 

v současnosti v kojeneckých ústavech. V organizaci Lumos jsme provedli obsahovou 

analýzu mediálního obrazu transformace KÚ ve všech hlavních celostátních médiích 

v článcích publikovaných v období od 20.8.2011, kdy došlo k vyhlášení záměru ukončit 

příjem dětí do kojeneckých ústavů, do 14.2.2011 (Klusáček, Pešková 2012). Tvrzení, že 

nebude dost pěstounů, bylo zdaleka nejčastěji se vyskytujícím argumentem proti 

transformaci kojeneckých ústavů. 

Pochybnost, zda se v případě ukončení přijímání do KÚ podaří nalézt dostatek 

pěstounů, vychází z představy, že pro všechny děti, které se v současnosti dostávají do 

KÚ, bude třeba nalézt jako alternativu umístění v pěstounské péči. Efektivní systémy 

péče o ohrožené děti v zemích, kde již došlo k deinstitucionalizaci (Velká Británie, 

Nizozemí, Švédsko) však staví především na poskytování podpory rodinám, tak aby 

nemuselo být dítě vůbec odebíráno z rodiny, a tudíž nepotřebují tolik míst v pěstounské 

péči (Svobodová, Kačírková, Klusáček 2012). Ve Velké Británii je například odebíráno 

z rodiny třikrát méně dětí na 1 000 dětí ve věku 0-18 let než v ČR.
5
 Účinnost služeb 

podpory rodiny
6
 v tom, aby bylo zabráněno odebrání dítěte z rodiny, k němuž by bez 

poskytnutí služeb podpory rodiny jinak došlo, byla prokázána i v ČR (viz např. 

Bechyňová, Konvičková 2008; Návrat dítěte... 2003; Kahánková, Myšíková 2005).  

V roce 2010 uskutečnil Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (Kuchařová a 

kol. 2010) několik set rozhovorů s pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí 

(OSPOD). Z rozhovorů s pracovníky vyplynulo, že řada dětí nemusela být umístěna 

                                                 
4
 K novele a jejímu schvalování více v poznámce pod čarou číslo 7 na straně. 

5
 Vlastní výpočty autora na základě dat MPSV, Ústavu pro informace ve vzdělání, Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky a Department of Education Velké Británie. 
6
 V ČR se někdy využívá termínu „sanace rodiny“ (viz např. Bechyňová, Konvičková 2008), v práci budu 

používat termín služby podpory rodiny, protože se jedná o širší termín. Některé organizace poskytující 

služby podpory rodiny (např. největší poskytoval služeb podpory rodiny v Pardubickém kraji organizace 

Amalthea) již ustupují od užívání termínu sanace pro své služby a nahrazují jej termínem podpora.  
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mimo rodinu, kdyby bylo k dispozici více terénních, ambulantních a respitních služeb 

podpory rodiny.  

Ale velmi významnou roli v systému péče o ohrožené děti má i samotný 

OSPOD. Ten stejně jako služby podpory rodiny může poskytovat a někdy také 

poskytuje (Kyzlinková, Svobodová 2010; Kuchařová a kol. 2009, 2010) přímou 

podporu rodinám v závislosti na dostupnosti služeb podpory rodiny v lokalitě. 

Pracovníci OSPOD uvádějí, že by řada dětí nemusela být odebrána z rodiny, kdyby měli 

víc času na práci s rodinou (Kuchařová a kol. 2010). Pracovníci OSPOD mají v systému 

péče o ohrožené děti klíčovou roli v tom, že mají primární zodpovědnost za 

vyhodnocování životní situace dítěte a rodiny, plánování intervence a rozhodování o 

odebrání dítěte z rodiny. O nařízení ústavní výchovy či předběžného opatření sice 

rozhoduje soud, soud nicméně ve většině případů vyhoví návrhům OSPOD, než aby 

prováděl vlastní šetření, akceptuje většinou doporučení OSPOD (Kyzlinková, 

Svobodová 2010; Návrat dítěte… 2003). 

1.1 Výzkumné cíle a otázky 

V rámci svého výzkumu bych se chtěl zaměřit na Pardubický kraj, protože se 

jedná o pilotní kraj transformace systému péče o ohrožené děti a díky komplexní 

analýze systému péče o ohrožené děti, která zde byla provedena, jsou pro Pardubický 

kraj k dispozici data o systému péče o ohrožené děti, která nejsou dostupná pro ostatní 

kraje. 

Vzhledem k tomu, jak významnou roli OSPOD v systému péče o ohrožené děti 

hraje, jsem tudíž zvolil jako svůj první výzkumný cíl analyzovat práci OSPOD 

v Pardubickém kraji.  

Související výzkumné otázky zní:  

 Jak vypadá současný stav v různých oblastech práce OSPOD? 

 Jaké změny v práci OSPOD přinese novela, pokud dojde k jejímu 

schválení?
 7
  

                                                 
7
 K 17. květnu 2012 je situace ohledně schvalování novely následující: novela je ve druhém čtení 

Poslanecké sněmovny. V této fázi mohou být poslanci prováděny v novele změny. Na konci druhého 

čtení bude Sněmovnou hlasováno o jednotlivých změnách i novele jako celku. Potom jde novela (pokud 

je schválena v druhém čtení) do třetího čtení, kde se hlasuje o novele jako celku – může být schválena, 

nebo zamítnuta. V tuto chvíli není jisté, že bude novela schválena a jakých změn dozná. Na druhou stranu 

předpokládám, že to, že bude novela přijata, je poměrně pravděpodobné, protože vládní koalice, která 

s novelou přichází, disponuje ve Sněmovně pohodlnou většinou. A pokud dojde ke změnám novely, 

můžeme je spíše očekávat v její části zaměřené na legislativní ukotvení pěstounské péče, než v části 

relevantní pro práci OSPOD. Proto jsem se rozhodl provést analýzu dopadů novely na práci OSPOD, i 

když novela ještě nebyla přijata. Vycházel jsem z nejaktuálnější verze novely, tak jak se nachází 
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 Co by bylo třeba proto, aby se práce OSPOD přiblížila nejlepší možné 

praxi? 

Můj druhý cíl reaguje na výše popsanou obavou o to, zda se podaří nalézt pro 

všechny dětí umísťované do KÚ pěstouny. Mým druhým cílem je pokusit se vytvořit 

odhady toho, pro jakou část dětí v současnosti procházejících KÚ v Pardubickém kraji, 

by bylo třeba jako alternativu vůči umístění v KÚ nalézt umístění v pěstounské péči, a 

jaká část dětí by nemusela být vůbec odebrána z rodiny, kdyby rodině byla poskytnuta 

podpora a tyto odhady vytvořit pro různé varianty rozvoje služeb podpory rodiny a 

změn v práci OSPOD, jak budou popsány v části věnované OSPOD. A zároveň vytvořit 

odhady finanční nákladnosti jednotlivých variant, ve srovnání s náklady na umísťování 

dětí do KÚ. 

                                                                                                                                               
v druhém čtení a je dostupná na internetových stránkách Poslanecké sněmovny: http://www.psp.cz/cgi-

bin/eng/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=564&CT1=0  (zkontrolováno k 1.5.2012). 

http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=564&CT1=0
http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=564&CT1=0
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2 Analýza práce OSPOD 

2.1 Metodologie 

V roce 2010 začala organizace Lumos ve spolupráci s Pardubickým krajem 

zpracovávat Komplexní analýzu systému péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji. 

Jedním z cílů analýzy bylo provést Audit práce sociálních pracovníků OSPOD (Social 

work case audit). Za tímto účelem byly v květnu 2010 provedeny vyškolenými 

sociálními pracovníky rozhovory s pracovníky OSPOD o 51 případech, kterými se 

OSPOD zabýval, které zahrnovaly 93 dětí. Rozhovory byly o tom, jaké byly 

charakteristiky případů, jak postupoval OSPOD a dalších souvisejících tématech. 

Jednalo se o polostrukturované rozhovory, tazatelé měli předem připravený seznam 

témat (Hendl 2006), který vytvořila Georgette Mulheir. Rámcový scénář rozhovoru je 

možné nalézt v příloze č. 2. Osnova nicméně sloužila především pro tazatele, aby 

nezapomněli na nějaký důležitý okruh, respondentům byl ponechán prostor.  

Rozhovory byly vedeny s pracovníky z 8 následujících OSPOD v Pardubickém 

kraji (v kraji je celkem 13 OSPOD). V tabulce č. 1 je uveden počet případů, o kterých 

byl veden rozhovor s pracovníky jednotlivých OSPOD, počet pracovníků jednotlivých 

OSPOD (přepočteno na celé úvazky) a procentuální podíl případů probíraných na 

jednotlivých OSPOD na celkovém počtu případů a kolik procent z celkového počtu 

pracovníků v daném vzorku pracuje na jednotlivých OSPOD. Jak je vidět z tabulky, 

počty případů probírané na jednotlivých OSPOD přibližně odpovídají tomu, kolik na 

nich pracuje pracovníků, s tím, že ve vzorku případů byly mírně nadreprezentovány 

OSPOD s méně pracovníky. 

Tab. 1 Rozložení případů mezi OSPOD 

OSPOD 
Počet 

případů 

Počet pracovníků 

OSPOD (úvazky) 

Procent 

případů 

Procent 

pracovníků 

Pardubice 10 14 19,6 29,0 

Chrudim 9 12 17,6 24,8 

Svitavy 6 3,5 11,8 7,2 

Moravská Třebová 6 3 11,8 6,2 

Ústí nad Orlicí 5 6 9,8 12,4 

Česká Třebová 5 4,5 9,8 9,3 

Holice 5 3 9,8 6,2 

Králíky 5 2,33 9,8 4,8 

Celkem 51 48,33 100 100 
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Výběr případů, o kterých bude s pracovníky hovořeno, byl založen na analýze 

ohlašovaných případů na úrovni kraje a toho, jaký podíl z případů představovaly 

případy, kdy šlo o rozpad rodiny, případy, kde hrály důležitou roli chudoba, 

ekonomické problémy, či problémy s bydlením, případy syndromu týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte (dále CAN), případy, kdy hrálo významnou roli 

postižení dítěte a případy, kdy šlo o poruchy chování atd. Případy, o kterých bude 

probíhat rozhovor, vybírali sociální pracovníci, tak, aby byly ve vzorku zastoupeny 

jednotlivé typy případů podle instrukcí výzkumníků, aby ve vzorku 51 případů, o 

kterých proběhl rozhovor, byly zastoupeny různé typy případů ve stejném poměru jako 

v Pardubickém kraji.  

 

Z 51 analyzovaných případů: 

 81% byly případy rozpadu rodiny 

 43% byly případy, kde hrály důležitou roli chudoba, ekonomické problémy či 

problémy s bydlením 

 40% byly případy CAN 

 30% byly případy, kde hrálo důležitou roli problematické chování dítěte 

 v 17% případů bylo problematické chování dítěte tak závažné, že můžeme 

hovořit o případech kriminalitě mládeže (jednalo se často o případy, v nichž 

došlo k spáchání závažného trestného činu) 

 postižení dítěte hrálo důležitou roli v 4% případů 

 v 18 případech (35,3% případů) byly děti – 29 dětí (31,2% dětí) – umístěny do 

zařízení ústavní péče 

 

Rozhovory byly nahrávány na diktafon a zpracován jejich doslovný přepis, včetně tzv. 

vatových slov. 

 

Skutečnost, že konkrétní případy, o kterých bude probíhat rozhovor, vybírali 

samotní pracovníci, mně vedla k otázce, zda pracovníci nevolili takové případy, kdy 

postupovali ve srovnání s ostatními svými případy „nejlépe“, aby se ukázali v co 

nejlepším světle a k otázce, jaká je potom validita analýzy práce OSPOD, pokud ji 

založíme na analýze těchto případů. Problém jsem konzultoval s Alenou Svobodovou, 

která bohaté zkušenosti (12 let praxe) v oblasti podpory ohroženým dětem a rodinám a 

s prací OSPOD. Podle Aleny Svobodové uvedené riziko není příliš závažné z toho 

důvodu, že pracovníci OSPOD většinou neví, jak by měl dobrý postup vypadat a proto 
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nevybírali případy tak, aby jejich práce vypadala lépe, než jaká ve skutečnosti je (R11). 

I tak nicméně skutečnost, že případy vybírali samotní pracovníci, zůstává významným 

limitem výzkumu. 

 

Přepisy rozhovorů následně v roce 2010 zpracovaly výzkumnice VÚPSV Renáta 

Kyzlinková a Kamila Svobodová (2010) do práce „Analýza systému péče o ohrožené 

děti v Pardubickém kraji - Kvalitativní studie OSPOD“. Studie nicméně neobsahovala 

analýzu řady významných aspektů práce OSPOD uvedených níže. A v oblastech jako 

vyhodnocování potřeb dítěte a rodiny, plánování intervence, práce v týmu a dalších 

aspektech práce OSPOD obsahovala shrnutí výzkumnic o tom, že pracovnice OSPOD 

většinou, někdy, zřídka postupují určitým způsobem. Velmi podobně byla zpracována i 

analýza práce OSPOD Kuchařové a kol. (2010) z čtyř krajů v ČR (založená na analýze 

200 rozhovorů). Protože bylo naším cílem získat přesnější představu o práci OSPOD – 

zda OSPOD standardizované vyhodnocování provádí v pěti či třiceti procentech 

případů, zda práci na případu konzultovali ve dvaceti nebo šedesáti procentech případů, 

rozhodli jsme se v Lumos vypracovat novou analýzu založenou na smíšené 

kvantitativně-kvalitativní metodologii.  

Postupovali jsme následovně: vyšel jsme z otázek auditu práce OSPOD 

vypracovaných Georgette Mulheir, ty jsem doplnil o další otázky, k nimž jsme došel na 

základě prostudování výše uvedených analýz práce OSPOD a setkání s vedoucími 

OSPOD. Seznam otázek a odpovědí na ně jsem konzultoval s odborníky Jindřichem 

Rackem a Alenou Svobodovou. Výsledkem byl kódovací klíč pro obsahovou analýzu 

přepisů rozhovorů OSPOD, který je uveden v příloze č. 2 V SPSS jsem vytvořil datovou 

matici obsahující proměnné odpovídající kódovacímu klíči. Následně jsme kódovací 

klíč předal výzkumnici, která byla najata za účelem provedení analýzy přepisů 

rozhovorů. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o klasickou obsahovou analýzu, jaká se 

provádí při analýze mediálních obsahů (viz např. Riffe – Lacy – Fico 2005), protože 

obsahovala některé otázky, otázky jako např.:  

Konzultoval sociální pracovník případ s kolegy? 

 ne  

 neformálně s kolegy  

 s kolegy, či nadřízeným 

kdy se nejedná o pouhý záznam výskytu fenoménů v textu, ale jde částečně o 

posouzení postupu případu OSPOD kodérem, věnoval jsem velkou pozornost 
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instrukcím výzkumnici, která přepisy kódovala, zároveň mě výzkumnice v průběhu 

kódování kontaktovala v případech, kdy měla jakékoli nejasnosti ohledně kódování. 

Ačkoli, nakonec se ukázalo, že u většiny proměnných bylo kódování jednoznačné. 

Následně jsem provedl statistickou analýzu dat v programu SPSS. Výsledky této 

statistické analýzy dat budu v textu nazývat jako výsledky kvantitativní analýzy.  

Pro to, abychom ověřili validitu výsledků obsahové analýzy, jsem následně 

spolu s Jindřichem Rackem provedl dva polostrukturované rozhovory s vedoucími 

OSPOD (R2 a R5), kde jsme se je seznamovali s výsledky analýzy a ověřovali u nich 

platnost výsledků analýzy.  

Důvodem pro tuto kvalitativní část výzkumu nicméně bylo to, že, jak uvádím 

v úvodu, naším cílem bylo poznat práci OSPOD v její komplexní podobě – ne jen stav 

věcí, ale jeho příčiny – což umožňují kvalitativní metody výzkumu (Veselý 2011). Proto 

jsem do analýzy zařadil i poznatky o práci OSPOD, které vyplynuly z  rozhovorů 

s pracovníky OSPOD přítomných na školení ve vyhodnocování potřeb dětí a rodin 

pořádaném Lumos v dubnu 2012.  

Kromě zjištění z obsahové analýzy rozhovorů a polostruktoraných rozhovorů 

s vedoucími a pracovníky OSPOD jsem do analýzy zařadil i zjištění z rozhovorů 

s dalšími sociálními pracovníky, sociálními pracovníky z Velké Británie, studentkou 

sociální práce, učitelkou ZŠ, a zjištění z různých jiných dosud publikovaných výzkumů 

a analýz na dané téma. Zároveň jsem do analýzy zařadil několik poznámek 

kvalitativního charakteru k výsledkům statistické analýzy, které měla výzkumnice, která 

četla a kódovala přepisy rozhovorů. 

 

2.2 Strukturace analýzy práce OSPOD 

Analýzu práce OSPOD jsem rozčlenil do 8 částí věnovaným deseti různým 

aspektům práce OSPOD. U každého z nich je nejprve objasněn význam daného aspektu 

práce OSPOD z hlediska systému péče o ohrožené děti a jak by práce OSPOD v dané 

oblasti měla ideálně vypadat. Dále je popsán současný stav v dané oblasti a jeho příčiny. 

Následně jsem provedl analýzu toho, k jakým změnám v práci OSPOD, dojde od nabití 

účinnosti novelizace Zákona o sociálně právní ochraně dětí (dále jen „novela“), pokud 

by byla novelizace schválena a pokusil popsat, co bylo třeba pro to, aby se práce 

OSPOD v daných oblastech přiblížila nejlepší možné praxi. To ve většině oblastí 

zahrnuje také navýšení personálních kapacit OSPOD. K navýšení personálních kapacit 
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OSPOD by mohlo dojít navýšením počtu sociálních pracovníků, ale i tím, že by byli 

přijatí noví administrativní pracovníci, kteří by přijali část agendy stávajících sociálních 

pracovníků, která má administrativní charakter, nebo pracovníci přímé podpory rodin, 

kteří by mohli od stávajících sociálních pracovníků převzít část agendy spočívající 

v poskytování přímé podpory rodinám. Ve Velké Británii v místních samosprávách 

takto se sociálními pracovníky pracují administrativní pracovníci a pracovníci přímé 

podpory rodinám, takže na sociální pracovníky zbývá především kvalifikovanější práce 

jako je vyhodnocování, plánování, rozhodování atd (R12). Pro mojí analýzu nicméně 

v tuto chvíli není důležité, jakým způsobem by došlo k navýšení personálních kapacit 

OSPOD, ale to, že by k němu, v případě přijetí varianty výrazné změny, došlo a sociální 

pracovníci by tak měli více času na vyhodnocování, plánování a další níže popisované 

oblasti své práce.  

 

2.3 Včasnost intervence OSPOD 

V této analýze je za „včasnou“ považována taková intervence, kdy OSPOD 

intervenoval ještě ve chvíli, kdy byly problémy rodiny stále na svém počátku a ještě 

neeskalovaly v krizi charakterizovanou závažným ohrožením dítěte. 

To, zda OSPOD intervenuje včasně má zásadní dopady na životy ohrožených 

dětí a jejich rodin. Ale má dopady i na systém péče o ohrožené děti jako celek. Čím 

později je intervence započata, tím nižší jsou šance na úspěch služeb podpory rodiny, 

tím vyšší úroveň podpory rodiny musí být poskytnuta, je vyšší riziko nutnosti odebrání 

dítěte z rodiny a jeho umístění do náhradní rodinné či ústavní péče. Což je jak 

traumatizující pro dítě i rodinu, tak nákladné pro systém péče o ohrožené děti. Ideálně 

by tedy měl OSPOD případy včasně identifikovat a včasně v nich intervenovat. 

2.3.1 Současný stav 

Výsledky kvantitativní analýzy ukázaly, že: OSPOD intervenoval včasně pouze 

v 51% analyzovaných případů. Vedoucí OSPOD potvrdili, že OSPOD skutečně mnohdy 

neintervenuje včasně. Ke stejným závěrům došla i Kuchařová a kol. (2009), někteří 

vedoucí OSPOD, které dotazovala, sami sebe označili za „hasiče“, kteří hasí 

nejakutnější problémy rodin až ve chvíli, kdy již došlo k eskalaci problémů. 

Pilná (2011) ve svém dotazníkovém šetření mezi pracovníky OSPOD zjistila, že 

se pracovníci OSPOD o případech ohrožených dětí mnohdy dozvídají „náhodně“ při 

šetření jiných případů a tudíž i zřejmě někdy dost pozdě a ne včasně. Osmnáct z třiceti 
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(60%) pracovníků odpovědělo na její otázku, kdy jako OSPOD obdrží informace o 

ohrožené rodině, možností v průběhu šetření nějaké jiné události (Pilná 2011: 75).   

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (Návrat dítěte… 2003) také 

zaznamenala případy, kdy rodiče neplatí nájemné a místo toho, aby byla provedena 

včasná intervence a byl stanoven zvláštní příjemce dávek, se nechá situace dojít do 

bodu, kdy je rodina vypovězena z bytu, v důsledku čehož jsou děti odebrány z rodiny a 

umístěny v ústavní péči. 

Jaké jsou příčiny toho, že OSPOD mnohdy neintervenuje včasně, nám může 

napovědět tabulka č. 2, která zachycuje včasnost intervence OSPOD v různých typech 

případů. 

Tab. 2 Vztah Včasnosti intervence a typu případu 

 

Intervenoval OSPOD, 

dokud nedošlo k eskalaci 

obtíží rodiny? 

Celkem ne ano 

Typ 

případu 

Rozpad rodiny Počet 17 21 38 

% z typ případu 44,7% 55,3%  

Chudoba/ekonomické 

problémy/problémy s 

bydlením 

Počet 10 10 20 

% z typ případu 50,0% 50,0% 
 

CAN Počet 13 6 19 

% z typ případu 68,4% 31,6%  

Problémové chování Počet 4 10 14 

% z typ případu 28,6% 71,4%  

Velmi závažné 

problémy v chování 

Počet 3 5 8 

% z typ případu 37,5% 62,5%  

Postižení Počet 1 1 2 

% z typ případu 50,0% 50,0%  

Jiný Počet 2 2 4 

% z typ případu 50,0% 50,0%  

Celkem Počet 25 26 51 

 

 

Jak je vidět z tabulky, OSPOD intervenoval včasně v 71% případů 

problematického chování, ale pouze v 32% případů CAN. To by mohlo naznačovat, že 

jednou z významných příčin, proč OSPOD mnohdy neintervenuje včas, je to, že se o 

případu nedozví včas. O případech problematického chování dítěte se totiž OSPOD 

spíše dozví včas, než o případech CAN, protože případy problematického chování dítěte 

jsou viditelnější a také je mnohdy ohlásí škola, která chce, aby se chování dítěte řešilo, 

zatímco zneužívání dětí je skrytější – buď dítě zatím do školy vůbec nechodí, nebo, i 
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když školu navštěvuje, není tak zanedbávání zjevné.  Podle vedoucích OSPOD tak 

školy, lékaři a další profese, které přichází do styku s dětmi, někdy neohlašují včas 

případy ohrožení dítěte (R1, R2). Což je někdy způsobeno i tím, že mají obavy o 

budoucnost dítěte v případě ohlášení – jak bude postupovat sociální pracovnice, zda 

nebude odebráno z rodiny a umístěno do ústavní zařízení, kde mu bude hůře než doma. 

Tyto obavy někdy vychází z negativních osobních zkušeností s konkrétní sociální 

pracovnicí (R9).  Skutečnost, že případy CAN nejsou mnohdy včas identifikovány má 

také příčiny i v tom, že neprobíhá vždy vyhledávání a včasná identifikace ze strany 

OSPOD. Z analýzy přepisů rozhovorů totiž vyplynulo, že pokud není případ vyloženě 

akutní a naléhavý, OSPOD se o něj nezajímá, pasivně čeká na podnět.  

Byly zaznamenány i případy, kdy OSPOD byl ohlášen případ, u něhož v 

budoucnosti hrozil vznik závažných problémů, OSPOD nicméně neintervenoval, dokud 

případ neeskaloval a dítě bylo odebráno z rodiny. OSPOD byl například informován o 

tom, že se narodí dítě do rodiny, která bude velmi pravděpodobně potřebovat podporu, 

přesto neintervenoval, dokud situace nedospěla do stavu, kdy bylo nutné odebrat dítě z 

rodiny. Vedoucí OSPOD, s nimiž byly konzultovány výsledky analýzy, potvrdili, že 

toto se může stát (R1, R4). 

To, že OSPOD v různých případech neidentifikuje včas případy, kde hrozí 

ohrožení dítěte, či neintervenuje včasně v případech, kde ví o tom, že v budoucnosti 

může dojít k ohrožení dítěte je podle vedoucích a pracovníků OSPOD dáno tím, že 

vzhledem k nedostatečným personálním kapacitám OSPOD jsou sociální pracovníci 

nuceni dávat přednost nejurgentnějším případům, kde již nastala krize, nezbývá jim 

žádný čas pro intervenci v ostatních případech, kde zatím obtíže rodiny a ohrožení dítěte 

není tak závažné, ale u nichž by včasnou intervencí mohlo být zabráněno budoucí krizi 

(R1, R2, R4, R5). Slovy vedoucích OSPOD, pracovníci jsou nuceni se zabývat dvaceti 

procenty nejurgentnějších případů a zbývajícím osmdesáti procentům případů, kde 

situace není momentálně tak vážná, se nemohou věnovat (R1, R4). Ke stejným závěrům 

došla i Kuchařová a kol. (2009), někteří vedoucí OSPOD, které dotazovala, sami sebe 

označili za „hasiče“, kteří bohužel mnohdy nemají kapacity na víc než řešení těch 

nejakutnějších krizí.  
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2.3.2 Jaké změny přinese novela 

Pokud dojde k přijetí novely, OSPOD budou mít povinnost vytvořit si a následně 

se řídit se pravidly pro aktivní identifikaci a monitorování ohrožených dětí, což by 

mohlo napomoci OSPOD v identifikaci a vyhodnocení rizika napomohou OSPOD 

intervenovat včas. Každý OSPOD také bude mít nově zodpovědnost za koordinaci 

preventivních aktivit ve své spádové oblasti a spolupracovat s celou řadou dalších 

subjektů a odborníků. Což by taktéž mohlo napomoci k zvýšení včasnosti intervence 

OSPOD. 

I v případě přijetí těchto opatření nicméně pravděpodobně zůstane jedna z 

nejvýznamnějších překážek zvýšení včasnosti intervence OSPOD – nedostatečné 

personální kapacity OSPOD. Jak vyplývá z rozhovorů s vedoucími OSPOD pro to, aby 

se výrazně zlepšila situace v oblasti včasnosti intervence OSPOD, by byla třeba 

významné snížení počtu případů na jednoho pracovníka OSPOD (R2). Stejně tak by 

bylo třeba výraznějšího navýšení personálních kapacit OSPOD i pro to, aby OSPOD 

mohl plnit své nové výše uvedené povinnosti, které přináší novela v oblasti budování 

spolupráce s dalšími subjekty (jako jsou školy) s cílem zajistit včasnou identifikaci 

případů ohrožených dětí. OSPOD v současnosti nemá dostatečné personální kapacity na 

budování a udržování této spolupráce (R2). 

K výrazným změnám v oblasti včasnosti intervence by došlo jednak, kdyby 

platilo, že všechny relevantní další subjekty a profese, které přichází do styku s dítětem 

(učitelé, lékaři atp.) včasně identifikovaly a ohlašovaly případy ohrožení dítěte. Varianta 

výrazných změn by proto zahrnovala: vzdělávání v oblasti včasné identifikace rizika a 

ohrožení dítěte a CAN pro všechny tyto profese (Mulheir et al. 2012). A povinnost 

zapojení se do řešení případu a spolupráce všech relevantních odborníků, protože v 

současnosti panují velké rozdíly v tom, jaké mají OSPOD zkušenosti se spoluprací s 

dalšími odborníky – kvalita spolupráce do značné míry závisí na konkrétních 

jednotlivcích, spíše než, aby šlo o systematicky danou profesní zodpovědnost (R1, R2, 

R5; viz též podkapitolu spolupráce OSPOD s externími subjekty). 

Kromě toho by k výrazným změnám ve včasnosti intervence mohlo dojít, by 

OSPOD kdyby OSPOD aktivně vyhledával a včasně identifikoval případy ohrožení 

dítěte. Varianta výrazných změn by proto obsahovala vzdělávání OSPOD v této oblasti. 

Jak bylo poukázáno výše, podle pracovníků OSPOD nicméně jak včasnější identifikace 

případů, tak včasná intervence v případech, o kterých OSPOD ví, není možná bez 
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navýšení personálních kapacit OSPOD. Varianta výrazných změn by proto obsahovala i 

navýšení personálních kapacit OSPOD tak, aby mohl OSPOD včasně intervenovat i 

v případech, kde situace zatím není krizová, tak plnit svou roli koordinátora sítě 

prevence ve své spádové oblasti. 

 

2.4 Vyhodnocování životní situace dítěte a rodiny 

 

Jak bylo popsáno v úvodu rozhodování sociálního pracovníka OSPOD hraje 

významnou roli v systému péče o ohrožené děti i v životech ohrožených dětí a rodin. 

Vzhledem k tomu, že vyhodnocení životní situace ohroženého dítěte a jeho rodiny je 

základem pro hledání řešení celé situace a rozhodování sociálního pracovníka, 

představuje proces vyhodnocování jeden z nejvýznamnějších aspektů práce OSPOD. 

Jak píše Vrtbovská (2006: 37-38):  

„Vzhledem k tomu, že okolnosti života dítěte v obtížné rodinné situaci mohou 

být velice nepřehledné a komplikované, je třeba, aby sociální pracovník OSPOD měl 

jednak možnost a také všechny potřebné nástroje a dovednosti k pečlivému a úplnému 

vyhodnocení případu dítěte v péči. Včasné a správné provedení vyhodnocení případu 

dítěte je zásadním momentem pro jeho další život. […] Vyhodnocení případu spolu s 

vyhodnocením potřeb dítěte je základem pro hledání řešení celé situace. Od toho se 

odvíjejí další kroky sociálního pracovníka OSPOD.“ 

Ideálně by měl OSPOD provádět vyhodnocení životní situace dítěte a rodiny, 

které zahrnuje vyhodnocení ohrožení dítěte, jeho potřeb i potenciálu, a vyhodnocení 

rodiny a prostředí, které zahrnuje jak potřeby, tak zdroje a silné stránky rodiny i 

prostředí rodiny (Pémová, Ptáček 2012; Matoušek, Pazlarová 2010; Department Of 

Health 2000).  

 

2.4.1 Současný stav 

 

Kvantitativní analýza studovaných případů zjistila, že standardizované 

vyhodnocování případu na základě použití nějakých ověřených nástrojů pro 

vyhodnocování životní situace dítěte a rodiny bylo provedeno pouze v jednom případě 

(2%). Standardizované vyhodnocení nebylo provedeno v 17 (z 18) případů, v nichž bylo 

celkem 27 dětí umístěno do ústavní péče. Skutečnost, že OSPOD většinou žádné 

standardizované rámce a nástroje pro vyhodnocování nepoužívají, potvrdili v rozhovoru 
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i vedoucí ze dvou OSPOD (R2, R5) a pracovníky jiných dvou OSPOD (R6, R7). Jedna 

z vedoucích OSPOD uvedla, že pracovníkům je ústně (od služebně starších kolegů) 

předáváno 5 okruhů, na které se mají při šetření v rodině zaměřit (R2). Na tréninku ve 

vyhodnocování životní situace dětí a jejich rodin pořádaných organizací Lumos 

přítomní vedoucí a pracovníci velmi oceňovali prezentovaný Jednotný vyhodnocovací 

rámec (DEPARTMENT OF HEALTH 2000), který obsahuje všechny oblasti důležité 

pro komplexí vyhodnocení životní situace dítěte a jeho rodiny, jako něco přínosného, co 

ve své praxi zatím nevyužívají (R3, R6, R7). Na absenci vhodných procedur pro 

vyhodnocování životní situace dítěte i rodiny OSPOD poukazuje i Navrátil (2005). 

Analýza přepisů rozhovorů ukázala, že nebyla žádná záruka, že budou adekvátně 

vyhodnoceny všechny důležité aspekty životní situace dítěte a rodiny. Byly 

zaznamenány případy, kdy nebyly zjištěny důležité informace o specifických potřebách 

dětí, vztazích mezi dětmi a rodiči, výchovných kompetencích rodičů, potřebách a 

zdrojích rodiny, zdrojích a službách dostupných pro rodinu. Často byl přítomný důraz 

na fyzické prostředí a materiální podmínky. Z přepisů rozhovorů s pracovníky nebylo 

zřejmé, zda (a jak velkou) pozornost věnovali pozorování dítěte, jeho chování, vývoje, 

vztahů, interakcím s rodiči.  

Na upřednostňování materiálních podmínek před hodnotou rodiny v posuzování 

životní situace poukazuje i Bajer (2006). Podle analýzy Poradny pro občanství, 

občanská a lidská práva jsou děti odebírány z rodiny i kvůli hygienickým nedostatkům v 

bytě nebo neschopnosti zajistit si vlastní bydlení (Návrat dítěte 2006). Na to, že při 

vyhodnocování životní situace rodiny a dítěte kladen důraz na materiální a bytové 

podmínky na úkor citových vazeb a dalších aspektů poukazuje i na základě zjištění ze 

svých šetření Veřejný ochránce práv (2011). 

Z analýzy přepisů rozhovorů taktéž vyplynulo, že ve vyhodnocování panují 

významné rozdíly mezi různými OSPOD i jednotlivými pracovníky v jednom OSPOD. 

To opět potvrdil i rozhovor s vedoucí OSPOD, která si je vědoma rozdílů ve 

vyhodnocování mezi pracovníky ve svém OSPOD (R2). Jiná pracovnice uvedla, že se 

například stává, že jedna pracovnice vyhodnotí podmínky v rodině pro život kojence 

(vybavení, výživa, spánek) jako dostatečné, zatímco jiná jako nedostatečné (R7). 

Vedoucí dalšího OSPOD uznal, že existuje riziko, že pracovníci ve svém vyhodnocení 

opomenou nějaký důležitý aspekt, či dají příliš velkou váhu některým aspektům, 

zatímco nedostatečnou jiným (R5). OSPOD posuzuje úroveň bydlení velmi subjektivně 



26 

 

a má nerealistické požadavky na rodiny v materiálním vybavení bytů (Návrat dítěte 

2006).  

Dále byly v 51 analyzovaných rozhovorech velmi málo zmiňovány samostatné 

rozhovory pracovníků s dětmi a zjišťování jejich názorů. Ačkoli vedoucí OSPOD 

uvedla, že v poslední době častěji zjišťují názory dětí (R3). Často nebylo prováděno 

samostatné vyhodnocení jednotlivých dětí v rámci sourozeneckých skupin (děti byly 

považovány za skupinu se stejnými potřebami). Což taktéž potvrdili vedoucí OSPOD 

(R2, R3).  

Dále byla v analýze zaznamenána nekonzistentnost v zaznamenávání zjištění 

z vyhodnocování, kdy nejsou do dokumentace systematicky zaznamenávána všechna 

relevantní zjištění, což ztěžuje analýzu zjištěných informací i další (zpětné) 

přezkoumávání vyhodnocení případu. 

Příčiny tohoto stavu spočívají v tom, že sociální pracovníci OSPOD nemají 

v současnosti k dispozici žádné rámce a nástroje pro vyhodnocování ani vzdělávání 

v této oblasti. To je způsobeno nedostatkem vzdělávání v oblasti vyhodnocování životní 

situace na školách sociální práce. Ve Velké Británii představuje vyhodnocování jednu z 

nejvýznamnějších součástí vzdělávání budoucích sociálních pracovníků (R13).  

Pro komplexní posouzení toho, jak vypadá situace v této oblasti na školách 

v ČR, nemáme dostatek informací. Problematika vyhodnocování nicméně není součástí 

Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci vydaných Asociací vzdělavatelů 

v sociální práci (Chytil – Musil 2008), která sdružuje 32 vysokých a vyšších odborných 

škol vyučujících sociální práci v ČR. Vyhodnocování není věnována dostatečné 

pozornost v rámci výuky sociální práce na Univerzitě Karlově (R14), ani na Fakultě 

sociálních studií Masarykovy Univerzity (moje vlastní zkušenost ze studií sociální práce 

na této fakultě), které se profilují jako přední školy sociální práce v ČR. 

 

2.4.2 Jaké změny přinese novela 

Novela ukládá všem OSPOD povinnost vytvořit a řídit se svými vlastními 

psanými pravidly pro vyhodnocování potřeb dětí a situace rodiny. OSPOD ukládá 

povinnost provádět komplexní vyhodnocení dítěte a rodiny.  

Návrh prováděcí vyhlášky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 

Sb., o sociálně právní ochraně dětí a některé další související zákony, stanoví, že 

OSPOD má povinnost vypracovat: 
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a) hodnocení dítěte, které zahrnuje 

 

1. zjištění míry ohrožení dítěte, 

2. posouzení úrovně vývoje dítěte, a  

3. stanovení kladných vlastností a schopností dítěte, 

 

b) hodnocení rodiny, které  zahrnuje zejména 

 

1. analýzu situace rodiny a rodinného prostředí 

2. analýzu příčin krize v rodině, 

3. vyhodnocení kvality vztahu rodiče a dítěte, 

4. identifikaci potřeb rodiny, 

5. identifikaci zdrojů rodiny, zejména vztahových, ekonomických a sociálních, 

6. identifikaci výchovných kompetencí, osobních předpokladů rodičů k výchově 

dítěte a rodinného prostředí a zhodnocení potencionálních rizik ohrožení dítěte, 

7. materiální a finanční podmínky života rodiny,  

 

c) hodnocení širšího prostředí rodiny, které zahrnuje zejména 

 

1. identifikaci zdrojů v širší rodině, zejména vztahové, ekonomické a sociální zdroje 

a jejich využitelnost pro hodnocenou rodinu, 

2. identifikaci zdrojů v komunitě rodiny, zejména dostupnost a kvalita sociálních, 

zdravotních, výchovně-vzdělávacích a komunitních služeb nebo bezpečnost lokality, 

3. identifikaci dalších zdrojů. 

 

 

Kromě toho budou mít OSPOD povinnost mít nástroje pro vyhodnocení všech 

těchto oblastí.  

Z rozhovorů s pracovníky OSPOD (R2, R3, R5) vyplynulo, že pro to, aby došlo 

v oblasti vyhodnocování k přiblížení k tomu, jak by měl proces vyhodnocování ideálně 

vypadat, budou OSPOD potřebovat vyhodnocovací nástroje (případně podporu s jejich 

tvorbou), metodiky, školení a vedení v užívání nástrojů. Zásadní pro to, aby mohlo dojít 

k výrazným změnám v oblasti vyhodnocování, je ale také podle pracovníků navýšení 

personálních kapacit OSPOD – aby mohlo dojít k snížení počtu případů na jednoho 

pracovníka a sociální pracovníci tak měli dostatek času na jednotlivé případy (R3, R6, 

R7, R8). 

2.5 Plánování 

Plánování řešení případu představuje další významný aspekt práce OSPOD. 

Práce na individuálním plánu ochrany dítěte umožňuje „společně s klienty stanovit 

strategie, které pomohou řešit dopady nevhodné/nedostatečné péče. Poskytnout pro 

rodinu i OSPOD jasný a konkrétní návod jak změn dosáhnout. Poskytnout měřítko pro 
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hodnocení progresu v rodině.“ (Pémová, Ptáček 2012: 103) Ideálně by měla být tvorba 

individuálních plánů dítěte standartní součástí práce OSPOD a plány by měly být 

vytvářeny u všech ohrožených dětí, jejichž případy OSPOD řeší (Svobodová, 

Kačírková, Klusáček 2012). 

 

2.5.1 Současný stav 

Analýza studovaných případů ukázala, že psaný plán ochrany dítěte byl vytvořen 

pouze ve 3 z 51 případů (tyto případy byly z různých OSPOD). Psaný plán ochrany 

dítěte byl vypracován pouze v případě 2 z 29 dětí, které byly umístěny do ústavní péče. 

V jednom případě byl plán vypracován NNO, ale OSPOD neměl k dispozici jeho kopii. 

Mnoho sociálních pracovníků hovořilo o tom, že „mají plány v hlavě“, mají své vize. 

Psané plány obsahující cíle, úkoly, zodpovědnosti a časové rámce nebyly časté. 

Rozhovory s vedoucími OSPOD potvrdily, že se psané plány ochrany dítěte 

vypracovávají zřídkakdy (R2, R5). Jeden z nich uvedl, že v případech, kdy jejich 

OSPOD spolupracuje s NNO Amalthea, spolupracují na tvorbě plánu a hodnotí pokroky 

dětí a rodin (R3). Jiný vedoucí OSPOD uvedl, že v případech, kdy spolupracují s NNO, 

která vypracovávají plány pro své rodiny, žádají o poskytnutí těchto plánů (R5). 

 

2.5.2 Jaké změny přinese novela 

Novela ukládá OSPOD povinnost vypracovat psaný plán ochrany dítěte – 

nazývá jej individuální plán ochrany dítěte (IPOD). Prováděcí vyhláška novely detailně 

popisuje, co by měl IPOD obsahovat, obsah IPOD, jak je definován v návrhu vyhlášky 

uvádím v příloze. Zde ve stručnosti shrnu, že plán bude obsahovat příčiny ohrožení 

dítěte, opatření nezbytná k ochraně dítěte a poskytnutí pomoci rodičům, postup 

spolupráce OSPOD s ostatními subjekty, rozsah spolupráce rodičů a dalších subjektů, 

časový plán, způsob hodnocení pokroku. 

Zavedení této povinnosti, spolu se vzděláváním v této oblasti, které organizuje 

pro všechny pracovníky OSPOD v ČR MPSV, velmi pravděpodobně povede k určitým 

změnám v práci OSPOD v oblasti plánování.  

Stejně jako pro vyhodnocování nicméně z rozhovorů s vedoucími OSPOD (R2, 

R5) vyplývá, že budou potřebovat podporu s rozvíjením standardizované metodologie 

plánování péče, školení všech pracovníků v tvorbě a implementaci plánů, protože bude 

pracovníkům OSPOD nějakou dobu trvat než si zvyknou na tento způsob práce. Zásadní 
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pro výrazné změny v této oblasti je podle vedoucích OSPOD navýšení personálních 

kapacit OSPOD, aby bylo dostatek času pro tvorbu, implementaci, monitorování a 

přezkum plánů péče. 

 

2.6 Spolupráce s dalšími subjekty, zapojování širší rodiny, 
případové konference 

Spolupráce OSPOD s dalšími subjekty relevantními subjekty jako jsou např. 

zdravotní, vzdělávací a sociální služby, policie, a různí další odborníci je důležitá pro 

identifikaci ohrožených dětí a rodin, vyhodnocování životní situace dětí a rodin i tvorbě 

a naplňování plánů ochrany dítěte. Ideálně by měla existovat funkční spolupráce 

OSPOD se všemi relevantními subjekty ve všech těchto oblastech (Ptáček, Pémová 

2010). Stejně důležité je vyhledávání a zapojování širší rodině dítěte ve všech těchto 

oblastech. 

 

2.6.1 Současný stav 

Analýza studovaných případů ukázala, že • OSPOD se pokoušel nalézt a zapojit 

širší rodinu dítěte do řešení případu již na samém začátku své práce na případu pouze ve 

2% případů. •V 43% případech začal OSPOD vyhledávat širší rodinu v průběhu své 

práce na případu. V 55% případů sociální pracovníci neuvedli, že se pokoušeli zapojit 

do řešení případu širší rodinu. Mezi případy, které vyústily v umístění dítěte do ústavní 

péče a ostatními případy nebyly, z hlediska snahy OSPOD zapojit širší rodinu, 

významné rozdíly. Stejně tak nebyly v tomto ohledu ani žádné rozdíly mezi různými 

typy případů. 

•Případová konference, na které by se s rodinou a OSPOD sešli všichni 

relevantní odborníci a subjekty zapojené do řešení, případu byla pořádána pouze ve 3 

(6%) z 51 případů. (Ve třech různých OSPOD bylo pořádáno po jedné konferenci) 

•Co se týče spolupráce s dalšími subjekty (školy, policie, NNO, zdravotníci), 

uvedli vedoucí OSPOD, že OSPOD sdílí informace se všemi dalšími odborníky a 

subjekty, ale ze strany dalších subjektů panovaly velmi velké rozdíly v úrovni 

spolupráce s OSPOD (R2, R5). Někde fungovala velmi dobře spolupráce se školami 

(R3). Zatímco v některých případech bylo možné spolupráci označit za vyloženě 

problematickou (R2). Podobná zjištění, že se úroveň spolupráce různí, přinesla i 

Kyzlinková a Svobodová (2010). 
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2.6.2 Jaké změny přinese novela 

Jak bylo uvedeno výše, jednou z nově povinných součástí vyhodnocení bude 

„identifikace zdrojů v širší rodině, zejména vztahové, ekonomické a sociální zdroje a 

jejich využitelnost pro hodnocenou rodinu”. Zároveň novela ukládá OSPOD povinnost 

pořádat případové konference ve všech případech, kdy dojde k odebrání dítěte z rodiny 

a jeho umístění do jakéhokoli typu náhradní péče,8 díky čemuž dojde k užší spolupráci 

s dalšími subjekty zejména v oblasti tvorby a naplňování plánu ochrany dítěte.  

Pro to, aby došlo k výrazným změnám v této oblasti, bude kromě toho třeba 

vzdělávání OSPOD v zapojování širší rodiny a sdílení informací s ostatními odborníky, 

rozvoj metodik a přístupů k spolupráci s různými subjekty, zapojování širší rodiny a 

pořádání případových a rodinných konferencí a vzdělávání OSPOD v pořádání 

případových a rodinných konferencí (Mulheir 2012). Ale i navýšení personálních 

kapacit OSPOD pro to, aby měli sociální pracovníci dostatek času na implementaci 

těchto způsobů práce (R2) 

2.7 Motivace ohrožených dětí a jejich rodin k využívání služeb 
podpory rodiny 

Motivování ohrožených dětí a jejich rodin k využívání služeb podpory rodiny 

představuje významný aspekt práce OSPOD, protože rodiny často motivovány nejsou, 

jak ukazují zjištění naší kvantitativní analýzy, neví, jakou podporu mohou obdržet ad. 

OSPOD může sehrát v této oblasti jedinečnou roli. Ideálně by měl OSPOD ohrožené 

děti a jejich rodiny aktivně motivovat ke spolupráci se všemi dalšími subjekty, které 

mohou rodině poskytnout podporu. 

2.7.1 Současný stav 

Analýza studovaných případů ukázala, že v 53% případů měly rodiny odpor ke 

spolupráci s různými subjekty, které by jim mohly pomoci s řešením některých 

problémů, kterým čelily. Ve 40% případů měli ke spolupráci neutrální postoj.  Ve 2% 

případů měli o spolupráci zájem a v 6% případů aktivně vyhledávaly pomoc.  Klienti 

měli větší odpor ke spolupráci v případech problematického chování (v 70% těchto 

případů) než v jiných typech případů. Mezi případy, které vyústily v umístění dětí do 

ústavní péče a ostatními případy, nebyl z hlediska motivace rodičů ke spolupráci žádný 

rozdíl. 

                                                 
8
 S výjimkou případů, kdy je uspořádání případové konference „fakticky nemožné, nebo zjevně 

bezúčelné.“ 
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Kromě tohoto evidentního odporu rodin ke spolupráci, či jejich lhostejnosti, byla 

zaznamenána i značnou absenci odpovídající aktivity ze strany OSPOD.  Pracovníci 

OSPOD aktivně motivovaly klienty ke spolupráci (například navštívili určitou službu 

s klientem, aby mu ji ukázali) pouze v 8% případů, v 43% případů sociální pracovník 

pouze doporučil spolupráci, ale více se aktivně neangažoval, v 49% případů nebyly 

žádné záznamy o tom, že by OSPOD klienty nějak motivoval ke spolupráci s dalšími 

subjekty. Mezi případy, které vyústily v umístění dětí do ústavní péče a ostatními 

případy, nebyl z tohoto hlediska žádný rozdíl. Mezi různými typy případů z tohoto 

hlediska také nepanovaly významné rozdíly. Pouze v případě velmi závažných 

problémů v chování OSPOD alespoň nějak motivoval klienty ke spolupráci s externími 

subjekty v 75% případů (oproti 50% u ostatních typů).  

 

Tab. 3 Vztah Motivování OSPOD ke spolupráci a motivace klientů 

 

Motivování OSPOD ke spolupráci s 

externími subjekty 

Celkem nulové 

pouze 

doporučení aktivní 

Motivace 

klientů ke 

spolupráci s 

externími 

subjekty 

odpor ke 

spolupráci 

Počet 16 11 0 27 

% z 

motivace 

klientů 

59,3% 40,7% ,0% 100,0% 

neutrální Počet 8 9 3 20 

% z 

motivace 

klientů 

40,0% 45,0% 15,0% 100,0% 

zájem Počet 0 0 1 1 

% z 

motivace 

klientů 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

aktivní, 

vyhledávání 

spolupráce 

Počet 1 2 0 3 

% z 

motivace 

klientů 

33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

Celkem Počet 25 22 4 51 

% z 

motivace 

klientů 

49,0% 43,1% 7,8% 100,0% 

 

Když jsme se pokusili prozkoumat rozdíly v tom, jak OSPOD motivuje klienty 

ke spolupráci s externími subjekty v závislosti na motivaci klientů ke spolupráci, zjistili 

jsme, že OSPOD méně často motivoval klienty ke spolupráci v případech, kdy měli 
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klienti odpor ke spolupráci. Jak je vidět z tabulky č. 3 OSPOD vůbec nemotivoval 

klienty ke spolupráci s externími subjekty v 60% případů, kdy měli klienti odpor ke 

spolupráci, zatímco v případech, kdy měli klienti neutrální postoj to bylo v 40% 

případů. Aktivně OSPOD klienty motivoval ke spolupráci v 15% případů, kdy měli 

klienti neutrální postoj, zatímco v případě jejich odporu to nebylo ani v jednom případě.    

Mezi jednotlivými OSPOD panovaly v tomto ohledu významné rozdíly. V 

některých OSPOD nebyly rodiny nijak motivovány ke spolupráci s dalšími službami v 

80 až 90% případů, zatímco v jiných OSPOD se sociální pracovníci snažili rodiny 

nějakým způsobem motivovat. OSPOD však pouze výjimečně monitorovaly, zda rodiny 

navštívily doporučené služby a zda spolupráce měla pozitivní dopady na situaci dítěte a 

rodiny. 

2.7.2 Jaké změny přinese novela 

Novela přímo nespecifikuje žádné změny v této oblasti. Ukládá nicméně 

OSPOD povinnost vytvořit (a řídit se) svými standardy kvality (OSPOD bude 

poskytnuta podpora s tvorbou standardů). Aktivní motivování klientů ke spolupráci s 

dalšími subjekty bude velmi pravděpodobně součástí nově vytvořených standardů 

mnoha OSPOD. 

Pro výrazné změny v této oblasti práce OSPOD je opět třeba navýšení 

personálních kapacit OSPOD pro to, aby měly OSPOD dost času na aktivní motivování 

rodin. Podle jednoho z vedoucích OSPOD jsou pro některé pracovníky potřeba školení 

v individuální práci s dětmi a rodinami (jak motivovat atd.) (R5) 

 

2.8 Práce s rodinou po odebrání dítěte z rodiny 

Práce s rodinou po odebrání dítěte z rodiny je další důležitou oblastí práce 

OSPOD, pokud není s rodinou po odebrání z dítěte pracováno, snižují se šance na 

návrat dítěte do rodiny (R1, R2, R3, R5, R9). Ideálně by se měl OSPOD věnovat práci 

s rodinou po odebrání dítěte stejně intenzivně, ne-li intenzivněji, než před odebráním 

dítěte. 

2.8.1 Současný stav 

Intenzita práce s rodinou na tom, aby mohlo dojít ke znovu sjednocení, po tom, 

co bylo dítě odebráno z rodiny, se mezi OSPOD lišila. Vedoucí OSPOD uvedli, že se 

snaží, jak jen to je možné, spojit rodinu s relevantní podpůrnou službou, případně tam, 
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kde žádné takové služby nejsou k dispozici, pracovat s rodinou samy. Uznávají 

nicméně, že v mnoha případech nepracují s dostatečné (R1, R4), což potvrzují i jiné 

analýzy (Návrat dítěte… 2003). Uvedli také, že v řadě případů jsou chudoba a 

materiální nouze (jako např. problémy v oblasti bydlení či nezaměstnanost) hlavním 

problémem rodiny, přičemž řada služeb podpory rodiny není schopná tyto problémy 

vyřešit kvůli nedostatku sociálního bydlení a vysoké nezaměstnanosti v lokalitě. Toto je 

potom podle vedoucích OSPOD jedním z hlavních důvodů, proč nemůže dojít ke 

znovusjednocení dítěte a rodiny (R2, R5). 

2.8.2 Jaké změny přinese novela 

Jak bylo uvedeno dříve, novela ukládá OSPOD povinnost spolupracovat s 

dalšími odborníky na tom, aby k oddělení dítěte od rodiny vůbec nedošlo. Novela 

jednoznačně stanovuje, že důvodem pro návrh na odebrání dítěte z rodiny nemohou být 

“pouze nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte nebo osob, 

kterým bylo dítě svěřeno do péče, jestliže jsou jinak tyto osoby nebo rodiče způsobilí 

zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění povinností vyplývajících z jejich rodičovské 

zodpovědnosti.” 

Zákon nespecifikuje minimální rozsah služeb, který musí být poskytován ve 

všech místních samosprávách pro to, aby nedocházelo k oddělování dětí od rodin kvůli 

chudobě či postižení dítěte. 

Pro to, aby mohla probíhat intenzivnější práce s rodinou s cílem znovu sjednotit 

rodinu po odebrání dítěte, je nutné navýšit personální kapacity OSPOD. V současnosti 

považují sociální pracovníci práci s rodinami, kterým bylo odebráno dítě (a dítě je tedy 

„v bezpečí“), za „luxus“, když mají tolik jiných kritických případů, kde dítěti akutně 

hrozí značná újma. 

 

2.9 Uzavírání případů 

Zda a jak probíhá uzavírání případů je důležitým aspektem práce OSPOD z toho 

důvodu, že z psychologického hlediska, se pracovník nadále (přinejmenším 

podvědomě) cítí být zodpovědný za dítě, dokud není případ uzavřen. Absence vhodného 

postupu pro uzavírání případů tak má negativní dopad nejen na děti a rodiny, ale i na 

morálku sociálních pracovníků (Mulheir 2012). Ideálně by měl OSPOD uzavírat 

případy na základě stanovených kritérií a postupů. 
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2.9.1 Současný stav 

V současnosti neexistuje žádný postup pro uzavírání případů. Všechny případy 

zůstávají oficiálně „živé“, dokud dítě nedosáhne 18 let věku, i když se na případu již 

roky nijak nepracovalo.  

2.9.2 Jaké změny přinese novela 

Novela ukládá všem OSPOD povinnost vypracovat sadu kritérií pro uzavírání 

případů, což je významný krok správným směrem. Vedoucí OSPOD uvedli, že by 

uvítali podporu s vytvářením kritérií a postupů pro uzavírání případů (R2, R5). 

2.10 Práce v týmu 

Vzhledem k vysoké zodpovědnosti pracovníků OSPOD a tomu, jak důležitou 

roli hrají v systému péče o ohrožené děti a v životech ohrožených dětí a jejich rodin, je 

důležité, jakou část práce OSPOD představuje samostatná práce, u níž je vyšší riziko 

pochybení než u práce týmové. Ideálně by měla být častá týmová práce, existovat a být 

dodržována kritéria pro to, kdy pracovník postupuje samostatně, kdy konzultuje 

s vedoucím (Mulheir 2012). 

2.10.1 Současný stav 

V 55% analyzovaných případů sociální pracovník případ nijak nediskutoval s 

žádným z kolegů. V 40% případů sociální pracovník diskutoval případ neformálně s 

kolegy (rozsah a hloubka konzultací se v těchto případech velmi různila). Pouze v 6% 

případů diskutoval sociální pracovník případ do hloubky se svými kolegy, či vedoucím 

OSPOD. Významným zjištěním je to, že se tato čísla nijak výrazně nelišila ani u těch 

nejzávažnějších případů, kdy bylo dítě odebráno z rodiny a umístěno do ústavní péče. 

Stejně tak se v tomto ohledu nijak nelišily ani různé typy případů – od těch, kde byla 

hlavním problémem chudoba, přes CAN po problematické chování. 

To je velmi důležité, protože analýza zároveň naznačuje, že soudci většinou 

zakládají svá rozhodnutí na doporučení sociálního pracovníka. To vkládá velkou míru 

zodpovědnosti do rukou jednotlivých sociálních pracovníků a ponechává prostor pro 

chyby či špatné rozhodování, obzvláště v případech, kdy jsou sociální pracovníci 

přetíženi. 
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2.10.2 Jaké změny přinese novela 

Jak bylo uvedeno výše, novela ukládá OSPOD povinnost uspořádat případovou 

konferenci v případech, kdy je dítě odebráno z rodiny. OSPOD také budou mít 

povinnost vypracovat standardy kvality, jak bylo uvedeno výše, které budou 

pravděpodobně zahrnovat pravidla pro samostatnou a týmovou práci sociálních 

pracovníků. Novela nicméně nezavádí systematický přístup pro rozhodování v 

případech zanedbávání a zneužívání.  

Pro to, aby došlo k výrazným změnám v této oblasti by podle vedoucích OSPOD 

(R2, R5) bylo opět třeba navýšení personálních kapacit OSPOD, které by snížilo zátěž 

jednotlivých pracovníků a umožnilo jim více diskutovat své případy s kolegy a 

vedoucími a pracovat více týmově. Zároveň by byly třeba postupy a vzdělávání, které 

by sociálním pracovníkům poskytly základ pro to, kdy a jak pracovat samostatně a kdy 

týmově (R2, R5). Dále je třeba zavést vzdělávání vedoucích OSPOD v poskytování 

podpory sociálním pracovníkům v rozhodování, obzvláště v složitých případech. A je 

třeba, aby legislativní změny zajistily, že dávání doporučení v případech, nebude 

zodpovědností žádného individuálního sociálního pracovníka. Všechny návrhy 

podávané soudu by měly být předmětem diskuze s nadřízením kolegou (Mulheir 2012). 
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3 Odhad služeb podpory rodiny a míst v pěstounské 
péči potřebných pro nahrazení kojeneckých ústavů 
v Pardubickém kraji 
 

Pokud chceme nalézt alternativu vůči umísťování dětí do ústavů, máme v zásadě 

dvě základní možnosti. Buď poskytnout podporu biologické rodině dítěte, tak aby z ní 

dítě nemuselo být vůbec odebráno a umísťováno mimo svou rodinu, nebo dítěti 

poskytnout jiné umístění než v ústavu – zejména v náhradní rodinné péči. První varianta 

je možná jen u dětí z rodin, u kterých je možné, aby v nich bylo zajištěno blaho dítěte, 

když je jim poskytnuta podpora. Pro děti z rodin, které nemohou zajistit blaho dítěte, ani 

když je jim poskytována podpora, je jedinou alternativou ústavů jiné umístění – 

náhradní rodina. Cílem této kapitoly je pokusit se vytvořit odhad toho, pro jakou část 

dětí, které v současnosti prochází kojeneckými ústavy v Pardubickém kraji, by v případě 

zrušení ústavů bylo nutné najít jiné umístění mimo rodinu (především v NRP), a jaká 

část dětí v současnosti umísťovaných do KÚ by místo toho nemusela být vůbec 

odebírána z rodiny, ale byla by jejich rodinám poskytována podpora.  

 

3.1 Metoda tvorby odhadů 

 

Vzhledem k tomu, že na odebírání dětí z rodiny má významný vliv práce 

OSPOD, jak bylo poukázáno výše. A, jak bylo taktéž ukázáno výše, v oblasti práce 

OSPOD může dojít k různě výrazným změnám, budu vytvářet různé odhady toho, kolik 

by bylo třeba míst v NRP v závislosti na tom, zda by došlo k částečným, nebo výrazným 

změnám v práci OSPOD. V této kapitole budu používat termín „částečné změny v práci 

OSPOD“ pro změny, které nastanou v případě schválení novely, tak jak jsem se je 

pokusil odhadnout v předcházející kapitole. Termín „výrazné změny v práci OSPOD“ 

zde budu používat pro označení stavu, kdy by došlo k výrazným změnám práce 

OSPOD, jak byly popsány v předcházející kapitole. 

Zároveň je otázkou k jakému rozvoji služeb podpory rodiny dojde v průběhu 

transformace systému péče o ohrožené děti. Může dojít k různě velkému rozvoji služeb 

podpory rodiny, což, stejně jako velikost změn v práci OSPOD, má vliv na to, kolik dětí 

může zůstat ve svých rodinách, a kolik musí být ze své rodiny odebráno. V práci jsem 

se rozhodl provádět odhady pro dvě varianty rozvoje služeb podpory rodiny. V první 
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variantě – částečný rozvoj služeb podpory rodiny – by došlo k relativně nižšímu rozvoji 

služeb podpory rodiny, takže by pro ohrožené děti a jejich rodiny byly dostupné služby 

podpory rodiny pouze na úrovni, kterou jsem nazval úroveň 1. V druhé variantě – 

výrazný rozvoj služeb podpory rodiny – by došlo k relativně vyššímu rozvoji služeb 

podpory rodiny, takže by byly k dispozici služby podpory rodiny jak na úrovni 1, tak na 

vyšší úrovni, kterou jsem nazval úroveň 2. Podle ředitele organizace Amalthea, která 

poskytuje služby podpory rodiny ohroženým rodinám, kterým hrozí odebrání dítěte, 

případně jim bylo dítě odebráno a pracuje se na jeho návratu do rodiny, je možné 

dosáhnout dobré úrovně a kvality práce s rodinou, pokud jeden pracovník služeb 

podpory rodiny poskytuje podporu šesti rodinám.
9
 Rozhodl jsem se tedy definovat jako 

první úroveň podpory rodiny takovou úroveň podpory, kdy jeden pracovník služeb 

podpory rodiny pracuje s šesti rodinami. Druhou úroveň podpory rodiny jsem definoval 

tak jako, kdyby jeden pracovník služeb podpory rodiny pracoval s čtyřmi rodinami 

zároveň. 

Vzhledem, k tomu, že budu provádět odhady pro dvě varianty změn v práci 

OSPOD (částečné změny a výrazné změny) a pro dvě varianty rozvoje služeb podpory 

rodiny (částečný rozvoj, kdy jsou k dispozici pouze služby podpory rodiny na úrovni 1 a 

výrazný rozvoj, kdy jsou k dispozici i služby podpory rodiny na úrovni 2), budu 

provádět odhady celkem pro čtyři varianty podle toho, k jaké kombinaci změn v těchto 

dvou segmentech systému péče o ohrožené děti dojde. Budu pracovat s následujícími 

čtyřmi variantami: 

Varianta A 

Dojde k výrazným změnám v práci OSPOD, jak byly popsány v předcházející 

kapitole. Zároveň dojde výraznému k rozvoji služeb podpory rodiny, takže budou 

k dispozici služby podpory rodiny nejen na úrovni 1, ale i na úrovni 2 pro děti, které je 

potřebují. 

Varianta B 

Dojde k výrazným změnám v práci OSPOD, jak byly popsány v předcházející 

kapitole. Zároveň ale dojde k pouze částečnému rozvoji služeb podpory rodiny, takže 

jsou k dispozici služby podpory rodiny pouze na úrovni 1, služby podpory rodiny na 

úrovni 2 pro děti, které je potřebují, ale k dispozici nejsou.  

Varianta C 

                                                 
9
 Ze semináře akčního plánování transformace systému péče o ohrožené děti v Pardubickém  kraji 

pořádaném organizací Lumos v říjnu 2011. 
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Dojde pouze k částečným změnám v práci OSPOD, jak byly popsány 

v předcházející kapitole. Zároveň dojde k výraznému rozvoji služeb podpory rodiny, 

takže jsou k dispozici služby podpory rodiny nejen na úrovni 1, ale i na úrovni 2 pro 

děti, které je potřebují. Proč jsem vymyslel tuto variantu 

Varianta D 

Dojde pouze k částečným změnám v práci OSPOD, jak byly popsány 

v předcházející kapitole. Zároveň dojde částečnému k rozvoji služeb podpory rodiny, 

takže jsou k dispozici služby podpory rodiny pouze na úrovni 1, služby podpory rodiny 

na úrovni 2 pro děti, které je potřebují, ale k dispozici nejsou. 

Pro to, abych mohl odhadnout, jaká část dětí, které v současnosti prochází 

ústavy, by musela být odebráno z rodiny a kolik by naopak odebráno nemuselo, 

v případě přijetí variant A, B, C, D, jsem se musel pokusit odhadnout, jaká část dětí 

spadá do různých skupin podle toho, jak výrazné změny v práci OSPOD a jak výrazný 

rozvoj služeb podpory rodiny by byl nutný pro to, aby nemusely být odebrány z rodiny. 

Vytvářel jsem odhady toho, jak velká část dětí by spadala do každé z následujících čtyř 

skupin: 

 

Skupina 1 

Jedná se o skupinu dětí, u nichž existuje relativně nejméně překážek pro jejich 

setrvání v jejich biologické rodině. Jedná se o skupinu dětí, která by nemusela být 

odebrána z rodiny a nepotřebovala tudíž jako náhradu za pobyt v ústavním zařízení 

umístění v PP, i za situace, kdy by došlo pouze k částečným změnám v práci OSPOD a 

rodině byla poskytována podpora pouze na úrovni 1. Jedná se tedy o skupinu, která by 

nepotřebovala umístění v PP ani v případě přijetí varianty A, ani B, ani C ani D.  

 

Skupina 2  

Jedná se o skupinu dětí, u nichž již existuje více překážek pro jejich setrvání 

v jejich biologické rodině. Jedná se o skupinu dětí, pro kterou platí, že by jako náhradu 

ústavu nepotřebovala umístění v PP a nemusela být odebrána z rodiny, pokud by došlo 

k výrazným změnám v práci OSPOD – potom by stačilo poskytování podpory rodiny na 

úrovni 1. Případně by nemuselo dojít k odebrání z rodiny, i kdyby došlo pouze 

k částečným změnám v práci OSPOD – potom by nicméně byly třeba služby podpory 

rodiny na úrovni 2. Pokud by došlo pouze k částečným změnám práce OSPOD a 

podpora rodiny byla poskytována na úrovni 1, bylo by třeba umístění v PP. Jedná se 
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tedy o skupinu, která by nepotřebovala umístění v PP v případě přijetí varianty A, B, či 

C. Nicméně potřebovala by umístění v PP v případě přijetí varianty D. 

 

Skupina 3 

Jedná se o skupinu dětí, u nichž existuje ještě více překážek pro jejich setrvání 

v jejich biologické rodině než u dětí ze skupiny 2. Jedná se o skupinu, pro kterou platí, 

že pro to, aby nedošlo k  umístění dítěte mimo rodinu, bylo by třeba jak výrazných 

změn v práci OSPOD, tak poskytnutí podpory rodiny na úrovni 2. Pokud by došlo 

k výrazným změnám v práci OSPOD, ale byla poskytnuta podpora rodiny pouze na 

úrovni 1, bylo by i přesto třeba umístění v PP. Stejně tak i pokud by došlo pouze 

k částečným změnám v práci OSPOD a podpora rodiny byla poskytnuta na úrovni 2, 

bylo by i přesto třeba umístění v PP. Jedná se tedy o skupinu, která by nepotřebovala 

umístění v PP pouze v případě přijetí varianty A. V případě přijetí variant B, C, či D by 

umístění v PP potřebovala. 

 

Skupina 4 

Jedná se o skupinu dětí, u nichž existuje relativně nejvíce překážek pro jejich 

setrvání v jejich biologické rodině. Jedná se o skupinu, u které by bylo nutné umístění v 

PP, i kdyby došlo, jak k výrazným změnám v práci OSPOD, tak byla poskytována 

podpora rodiny na úrovni 2. Jedná se tedy o skupinu dětí, které by potřebovaly umístění 

mimo v PP případě přijetí varianty A, B, C i D. 

 

Jak již bylo řečeno, ve chvíli, kdy se mi podaří odhadnout, jaká část dětí 

v současnosti procházejících KÚ spadá do skupiny 1, jaká část dětí do skupiny 2, jaká 

část do skupiny 3 a jaká část do skupiny 4, budu moci odhadnout kolik dětí by v případě 

zrušení ústavu v případě přijetí variant A až D potřebovalo umístění v PP a kolika by 

stačilo poskytování služeb podpory rodiny. Kdybych například došel k tomu, že do 

skupiny 1 spadá 20% dětí v současnosti procházejících ústavy, do Skupiny 2 30% dětí, 

do Skupiny 3 15% dětí a do Skupiny 4 35% dětí, znamenalo by to, že: 

 V případě přijetí varianty A by u 50% dětí stačilo poskytování služeb 

podpory rodiny na úrovni 1, protože do skupin 1 a 2, u kterých stačí 

v případě varianty A díky výrazným změním OSPOD podpora rodiny na 

úrovni 1, by spadalo 20% a 30% dětí. Patnácti procentům dětí by byly 

poskytovány služby podpory rodiny na úrovni 2, protože do skupiny 3, u 
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níž je třeba pro to, aby nedošlo k odebrání z rodiny, u varianty A 

poskytování služby podpory rodiny na úrovni 2, by spadalo 15% dětí. A 

umístění v PP by potřebovalo pouze 35% dětí spadajících do skupiny 4, u 

nichž je nutné umístění v PP i v případě přijetí varianty A. 

 V případě přijetí varianty B by byly, stejně jako u varianty A, 50% dětí 

spadajících do skupin 1 a 2 poskytovány služby podpory rodiny na 

úrovni 1. Zbývajícím 50% dětí, které by spadaly do skupin 3 a 4 by 

muselo být poskytnuto umístění v PP, protože varianta B je variantou, 

kdy sice dojde k výrazným změnám v práci OSPOD, ale dojde pouze 

k částečnému rozvoji služeb podpory rodiny, takže nejsou k dispozici 

služby podpory rodiny na úrovni 2 a tudíž by muselo být v případě přijetí 

této varianty nalezeno umístění v PP, kromě 35% dětí spadajících do 

skupiny 4, i pro 15% dětí spadajících do skupiny 3, pro jejichž setrvání 

v rodině je nutné, aby zároveň proběhly výrazné změny v práci OSPOD a 

byly dostupné služby podpory rodiny na úrovni 2. 

 V případě přijetí varianty C by 20% dětí byly poskytovány služby 

podpory rodiny na úrovni 1, protože do skupiny 1, které stačí i v případě 

přijetí varianty C poskytování služeb podpory rodiny na úrovni 1 spadá 

20%. Třiceti procentům dětí by byly poskytovány služby podpory rodiny 

na úrovni 2, protože varianta C zahrnuje pouze částečné změny OSPOD 

a tudíž je v případě přijetí varianty C třeba 30% dětí spadajících do 

skupiny 2 poskytovat podporu rodiny na úrovni 2. Zbývajícím 50% by 

stejně jako u varianty B muselo být poskytnuto náhradní umístění mimo 

rodinu. Varianta C totiž sice počítá s rozvojem služeb podpory rodiny na 

úroveň 2, ale v kombinaci pouze s částečnými změnami práce OSPOD, 

tudíž by, stejně jako v případě varianty B, v případě přijetí varianty C 

muselo být nalezeno umístění v PP jak pro děti spadající do skupiny 4 

(35%), tak pro děti spadající do skupiny 3 (15%). 

 V případě přijetí varianty D by 20% dětí byla poskytována podpora 

rodiny na úrovni 1, protože do skupiny 1, které stačí poskytování 

podpory rodiny na úrovni 1, spadá 20% dětí. Pro zbývajících 80% dětí by 

v případě přijetí varianty D muselo být nalezeno umístění v PP, protože 

varianta D nezahrnuje ani výrazné změny v práci OSPOD ani výrazný 

rozvoj služeb podpory rodiny, takže by muselo být nalezeno alternativní 
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umístění, kromě dětí ze Skupiny 4 (35%), i pro děti spadající do skupiny 

2 (30%) a 3 (15%), u kterých je třeba alespoň jedno z toho, či oboje 

z výše uvedeného. 

 

I ve chvíli, kdy jsem měl vytvořeny tyto čtyři skupiny dětí a čtyři varianty, 

nicméně stále zbývalo učinit ten nejdůležitější a zároveň nejtěžší krok procesu 

odhadování toho, jaká umístění a služby by byly třeba pro nahrazení ústavů v případě 

různých variant: určit, jakými konkrétními charakteristikami se budou vyznačovat 

ohrožené děti a rodiny, které budou spadat do skupin 1 až 4.  

Pro kvalitní odhad toho, do které skupin 1 až 4 by dítě patřilo, by bylo třeba 

velké množství informací o každém dítěti a rodině. Určení, zda je možné setrvání dítěte 

v rodině za poskytování služeb podpory rodiny na určité úrovni, nebo je nutné jeho 

odebrání, by mělo být výsledkem komplexního vyhodnocení životní situace rodiny a 

dítěte, jak bylo popsáno v předcházející kapitole. Já jsem bohužel k dispozici měl pouze 

omezené množství dat. Data o dětech v KÚ, která jsem měl k dispozici, a která popisuji 

níže, mi tak umožnila učinit pouze velmi hrubé odhady toho, do jaké skupiny by dítě 

patřilo, jak výrazných změn v práci OSPOD a podpoře rodiny by bylo třeba pro to, aby 

bylo nemuselo být odebráno z rodiny a hledáno pro něj umístění v PP.  

Já jsem při tvorbě odhadů neměl k dispozici data, která by byla třeba pro 

jednoznačné určení, zda by bylo možné poskytováním podpory rodině předejít odebrání 

dítěte, či nikoli. Z významných dat, která jsem neměl k dispozici, bych zmínil 

především informace o závislosti rodičů na alkoholu a drogách. Podle sociálních 

pracovnic z Sheffieldu (R12) jsou i ve Velké Británii, kde efektivně fungují tamní 

ekvivalenty tamních OSPOD i služby podpory rodiny, je u některých rodičů trpících 

závislostí na drogách, odebrání dítěte nutné, i když závisí na stupni závislosti. 

Kromě určování, zda by bylo možné, aby dítě zůstalo ve své rodině v případě 

změn práce OSPOD a podpory rodiny, nebo by odebrání bylo nutné v každém případě – 

tedy, zda dítě patřilo do jedné ze skupin 1, 2 a 3, u nichž jsem stanovil, že by setrvání 

dítěte v rodině mohlo být možné, nebo do skupiny 4, u níž by bylo odebrání nutné 

v každém případě, nebylo nicméně s dostupnými daty možné ani určit, do které ze 

skupin 1 až 3 dítě patřilo. S dostupnými daty nebylo možné jednoznačně říci, zda dítě 

patřilo do skupiny 1 a pro jeho setrvání v rodině by stačily částečné změny v práci 

OSPOD a částečný rozvoj služeb podpory rodiny, nebo patřilo do skupiny 2 a pro jeho 

setrvání v rodině by již bylo třeba výrazných změn v práci OSPOD, nebo výrazného 
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rozvoje služeb podpory rodiny, nebo zda ani toto nestačilo a dítě již patřilo do skupiny 3 

a pro jeho setrvání v rodině bylo třeba jak výrazných změn OSPOD, tak podpory rodiny 

na úrovni 2.  

Proto, abych se vypořádal s tím, že na základě dat, která jsem měl k dispozici, 

nebylo možné u řady dětí jednoznačně říci, do které ze skupin patří, například, zda patří 

do skupiny 2, nebo skupiny 3, jsem se rozhodl vytvářet pro každé dítě dva různé odhady 

– odhad optimistický a odhad pesimistický. Když mi data, která jsem měl k dispozici, 

neumožnila jednoznačně určit, zda by dítě patřilo ještě do skupiny 2, nebo už do 

skupiny 3, zařadil jsem ho v optimistickém odhadu do skupiny 2 a v pesimistickém 

odhadu do skupiny 3. 

I tak bych nicméně rád znovu zdůraznil, že výsledky, k nimž jsem došel, 

nepředstavují skutečné počty míst pěstounské v péči, kapacity služeb podpory rodiny 

atd. potřebných v případě zrušení ústavu. Jedná se o počty, které platí, do té míry, do 

které jsou platné předpoklady, na kterých jsem stavěl své odhady. Výhodou je nicméně 

to, že metoda odhadování, kterou jsem použil, je transparentní – v tabulkách č. 5 a 6 si 

může čtenář přečíst, jakou přesnou kombinací charakteristik se vyznačovaly děti a 

rodiny, které jsem zařadil do skupiny 1, jakou kombinací charakteristik ty, které jsem 

zařadil do skupiny 2, atd. 

 

3.1.1 Zdrojová data 

Odhady toho, kolik procent dětí, které procházejí ústavy v Pardubickém kraji, 

patří, do jaké ze čtyř výše uvedených skupin, jsem vytvářel na základě dat o dětech 

v ústavních zařízeních v Pardubickém kraji sebraných v rámci již zmíněné Komplexní 

analýzy systému péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji. V rámci této Komplexní 

analýzy byl v průběhu jara 2010 proveden sběr dat pro tzv. Analýzu fluktuace případů 

(stock and flow analysis). Dvojice tazatelů, kteří byli vyškoleni, navštívily všechny 

kojenecké ústavy v Pardubickém kraji s nástrojem pro Analýzu fluktuace případů 

vytvořeným Georgette Mulheir z organizace Lumos. Tazatelé sebrali data u všech 

ústavů o všech dětech umístěných v ústavu v den konání výzkumu (dále budu tyto děti 

nazývat „příchody“) a o stejném počtu děti, které do ústavu byly umístěny v minulosti, 

ale byly z něj již propuštěny před dnem konání výzkumu (dále „odchody“). Postupovalo 

se tak, že pokud bylo v ústavu v den konání výzkumu přítomno například 20 dětí, byla 

sbírána data o dalších 20 již propuštěných dětech, které v ústavu byly v minulosti a 
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ústav již opustily (odchodech). A to tak, že byly vybírány propuštěné děti postupně od 

těch nejvíce nedávno propuštěných, dokud se nedošlo k získání údajů o stejném počtu 

propuštěných dětí, jako byl počet dětí aktuálně pobývajících v ústavu – v tomto 

modelovém příkladu k získání údajů o 20 propuštěných dětech. Data tazatelům 

poskytoval sociální pracovník ústavu, který vycházel z dokumentace dítěte v ústavu a 

vlastních informací o dítěti a rodině. Celkem byla sebrána data o následujících počtech 

dětí: 

Tab. 4 Počty dětí, o kterých byla sebrána data 

Ústavní zařízení 

Počet 

umístěných 

dětí 

(příchody) 

Počet 

propuštěných dětí 

(odchody) 

Celkový 

počet  

Dětské centrum Veská  34 34 68 

Kojenecký ústav a dětský domov 

Svitavy  27 28 55 

Dětský domov Holice  24 24 48 

Celkem 85 86 171 

 

 

U dětí bylo zjišťováno:  

 Sociálně právní situace rodiny   

 Hlavní důvod pro přijetí   

 Soudní rozhodnutí   

 Počet sourozenců (dostupné pouze pro příchody) 

 Počet sourozenců ve stejné instituci (dostupné pouze pro příchody) 

 Počet sourozenců v jiných institucích (dostupné pouze pro příchody) 

 Počet sourozenců doma (dostupné pouze pro příchody) 

 Četnost kontaktu dítěte s rodinou (dostupné pouze pro příchody) 

 Medikace 

 Speciální potřeby (i více možností) 

 Rok narození 

 Datum příchodu do zařízení 

 Datum odchodu ze zařízení 

 Datum konání výzkumu (místo data ochodu) 

 Kam bylo dítě propuštěno? (dostupné pouze pro odchody) 

 

Kompletní seznam otázek a odpovědí, je k dispozici v příloze č. 4 
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Já jsem v tvorbě odhadů toho, kolik procent dětí bude patřit do které ze skupin, 

vycházel z toho, že odhady není možné zakládat na odpovědích na otázky, u nichž 

nebylo jisté, že máme k dispozici validní odpovědi. Jednalo se zejména o otázky, u 

nichž neměl sociální pracovník dostatek ověřených informací pro zodpovězení otázky, a 

otázky, kde se mohlo stát, že různí respondenti pochopili otázku různě. Proto jsem 

validitu odpovědí na jednotlivé otázky prokonzultoval s Alenou Svobodovou, která byla 

jednou z tazatelek Analýzy fluktuace případů. Na základě informací od Aleny 

Svobodové jsem se rozhodl s některými otázkami a odpověďmi dále nepracovat.  

V důsledku se tak zúžilo množství dat, z kterých jsem mohl vycházet při tvorbě 

odhadů. Kdybych pracoval s více daty, bylo by teoreticky možné dosáhnout přesnějších 

odhadů. Raději jsem se nicméně rozhodl otázky, u nichž nebylo jisté, že máme 

k dispozici validní odpovědi, vynechat, než abych odhady zakládal na datech, která 

mohou být mylná. 

 

3.1.2 Kritéria pro přiřazování dětí do skupin 1 až 4 

 

V tvorbě odhadů jsem postupoval tak, že jsem nejprve identifikoval, u kolika 

procent dětí bylo, nezávisle na velikosti změn v práci OSPOD a podpoře rodiny, nutné 

najít umístění v PP, protože se jednalo o děti, které neměly zákonného zástupce, jejich 

rodiče zemřeli, byli ve vězení, či byly zbaveni/omezeni na rodičovských právech – což 

se děje v případech velmi závažného zneužívání, či týrání (R15).  

Jednalo se o děti, které splňovaly alespoň jednu z následujících podmínek: 

 Není zákonný zástupce 

 Oba rodiče zemřeli 

 Oba rodiče ve vězení 

 Oba rodiče zbaveni/jsou jim omezena rodičovská práva 

 Jeden rodič zemřel a jeden rodič ve vězení 

 Jeden rodič zemřel a jeden rodič zbaven/jsou mu omezena rodičovská 

práva 

 

Jakoukoli z těchto podmínek nicméně splňovalo pouze 2% dětí. Takto jsem tedy 

zjistil, že do skupiny 4, která by potřebovala umístnění v PP nezávisle na změnách 
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OSPOD a podpoře rodiny, jistě patří 2% dětí. Zbývalo nicméně 98% dětí, u kterých 

bylo třeba odhadnout, do které ze čtyř skupin by patřilo. 

 

U odchodů – děti, které již ústav opustily, a u nichž jsem tak měl k dispozici data 

o tom, kam po pobytu v ústavu byly propuštěny, jsem postupoval v tvorbě odhadů 

následovně: 

Nejdůležitějším kritériem pro to, do které ze čtyř skupin by dítě patřilo, bylo, zda 

bylo propuštěno domů do své biologické rodiny. Podle Aleny Svobodové platí, že, 

pokud se situace v rodině tak zlepšila, že se dítě mohlo vrátit zpět do své rodiny, i za 

současného stavu, kdy je rodinám, které mají dítě v ústavu, poskytována během pobytu 

dítěte v ústavu, velmi malá podpora
10

, tak obtíže rodiny nemohly být velmi závažného 

charakteru, a kdyby rodina dostala včas podporu, dítě nemuselo být vůbec odebráno 

(R15). Stejný názor, že děti, které se vrátily z ústavu zpět do své rodiny, by mnohdy 

nemusely být vůbec odebrány, kdyby byla jejich rodinám poskytnuta podpora, zastává i 

Georgette Mulheir která má zkušenosti s deinstitucionalizací ve velkém množství středo 

a východoevproských zemích (R16). Na základě toho jsem se tedy rozhodl zařazovat 

děti, které se vrátily domů, převážně do skupin 1 a 2 – tedy skupin dětí, které nemusely 

být odebrány, pokud by byla jejich rodinám poskytnuta podpora na úrovni 1, případně 

2. Zda jsem dítě zařadil do skupiny 1 či 2 záviselo na dalších charakteristikách dítěte a 

rodiny popsaných níže. 

U dětí, které byly z ústavu propuštěny do příbuzenské péče, pěstounské péče, 

adopce, dětského domova, či domova pro osoby se zdravotním postižením, jsem 

předpokládal, že existovalo více překážek jejich pro jejich setrvávání v jejich biologické 

rodině, když se po pobytu v ústavu již do ní nevrátily, ale šly do náhradní rodiny či 

jiného ústavu. Z výpovědí sociálních pracovníků OSPOD vyplývá, že do pěstounské 

péče a adopce se dostávají spíše děti, u nichž jsou nižší vyhlídky na život v 

jejich biologické rodině (Kyzlinková, Svobodová 2010). Proto jsem zařazoval děti, 

které byly propuštěny do náhradní rodinné péče či jiných ústavů, spíše do skupin 2, 3, 4, 

u kterých by bylo třeba výraznějších změn v práci OSPOD a podpory rodiny proto, aby 

nemusely být odebrány z rodiny a hledáno pro ně náhradní umístění.  

Další charakteristikou, kterou jsem bral v potaz při odhadování toho, do které ze 

čtyř skupin dítě patří, byl typ rozhodnutí, na jehož základě bylo dítě umístěno do ústavu. 

                                                 
10

 To, že je, obzvláště po umístění dítěte do ústavu, poskytována rodinám malá podpora vyplývá i 

z analýzy OSPOD v přecházející kapitole, ale poukazují na to i další zdroje např. Kuchařová a kol. 2010.  
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Děti byly v ústavech na základě tří typů rozhodnutí. Jednalo se buď o dobrovolný pobyt 

dítěte na žádost rodičů, předběžné opatření, nebo nařízenou ústavní výchovu.  

Podle Aleny Svobodové je velmi pravděpodobné, že obtíže rodiny nebyly 

závažné a děti nemusely být odebrány z rodiny, kdyby byla rodině poskytnuta podpora, 

u dětí, které byly do ústavu umístěny na základě dobrovolného pobytu na žádost rodičů. 

Zatímco v případě předběžného opatření a nařízené ústavní výchovy je umístění 

výsledkem rozhodnutí sociální pracovnice OSPOD a soudu, v případě dobrovolného 

pobytu se jedná čistě o rozhodnutí rodiny, kdy nemusela být situace tak závažná. 

Statistické analýzy dat, které jsem provedl, také ukázaly, že se domů do své rodiny 

vracelo výrazně více z dětí, které byly umístěny na základě dobrovolného pobytu, než 

v případě dětí umístěných na základě předběžného opatření, které se zase vracely domů 

častěji než děti umístěné na základě nařízené ústavní východy. Proto jsem ve svých 

odhadech zařazoval děti umístěné na základě dobrovolného pobytu na žádost rodičů 

spíše do skupin 1 a 2, zatímco děti umístěné na základě předběžného opatření a zejména 

pak nařízené ústavní výchovy spíše do skupin 2, 3 a 4, v závislosti na dalších 

charakteristikách dítěte a rodiny. 

Další proměnnou, kterou jsem bral v potaz, bylo to, zda bylo jako jeden 

z hlavních důvodů pro přijetí uvedeno zanedbávání/zneužívání (potvrzené). Podle Aleny 

Svobodové bývají v případech potvrzeného zanedbávání/zneužívání již obtíže rodiny 

závažnější. Statistická analýza, kterou jsem provedl, také ukázala, že se děti, u kterých 

bylo jedním z důvodů přijetí zneužívání/zanedbávání, vracely méně často do svých 

rodin, než dětí, u kterých k zanedbávání/zneužívání nedošlo. Proto jsem u dětí, u 

kterých bylo jedním z důvodů přijetí potvrzené zneužívání/zanedbávání, odhadoval, že 

by patřily do skupin 2, 3, 4, v závislosti na dalších charakteristikách. 

Konečně jsem bral v potaz zdravotní postižení dítěte. Z dat o tom, jaké měly děti 

postižení, jsem vytvořil tři skupiny dětí z hlediska jejich postižení a zdravotních potřeb. 

První skupinou byly děti bez jakéhokoli postižení či zdravotních potřeb, druhou 

skupinou byly dětí se zdravotními potřebami (definovanými jako „např. epilepsie, 

žloutenka, astma…“), avšak bez postižení. Třetí skupinou byly děti s mentálním, 

smyslovým či tělesným postižením (případně v kombinaci se zdravotními potřebami). 

Pokud děti spadaly do třetí skupiny – skupiny dětí s nějakým postižením, odhadoval 

jsem u nich, že budou spíše potřebovat umístění mimo rodinu, než aby bylo možné 

poskytováním podpory jejich rodinám zabránit jejich odebrání, protože i v systémech 

péče o ohrožené děti, kde jsou rozvinuté služby podpory rodiny jako např. Nizozemí, je 
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u dětí s postižením častěji třeba náhradní umístění, protože se o ně jejich biologická 

rodina nedokáže, či nechce postarat (R15). Děti s postižením jsem tedy řadil převážně 

do skupin 3 a 4, v závislosti na dalších charakteristikách.  

U příchodů – dětí, které v době konání výzkumu, pobývaly v ústavu – jsem 

postupoval stejně jako u odchodů. Rozdíl byl v tom, že u příchodů nebyla data o tom, 

kam byly děti propuštěny, vzhledem k tomu, že stále pobývaly v ústavu. Odhadování 

toho, do jaké ze skupiny by děti patřily a jak výrazné změny v práci OSPOD a službách 

podpory rodiny by byly potřebné pro to, aby mohly zůstat ve své rodině, tudíž bylo 

složitější, vzhledem k tomu, že informace o tom, kam bylo dítě propuštěno, měla 

zásadní význam pro tvorbu odhadů toho, do jaké skupiny dítě patřilo, jak bylo popsáno 

výše. U příchodu nicméně byly k dispozici informace o sourozencích dítěte a o jeho 

kontaktu s rodinou, které nebyly k dispozici u odchodů. Mohl jsem tedy vycházet 

alespoň z nich. 

Při tvorbě odhadů na základě dat o sourozencích jsem postupoval následovně: 

z dostupných dat o počtu sourozenců doma, počtu sourozenců ve stejném ústavu a počtu 

sourozenců v jiném ústavu jsem vytvořil novou proměnnou, která nabývala 

následujících hodnot: 

 dítě nemá žádné sourozence 

 dítě má sourozence pouze doma, nemá žádné sourozence v ústavu 

 někteří sourozenci dítěte jsou doma a někteří v ústavu 

 všichni sourozenci dítěte jsou v ústavu 

V případě, kdy mělo dítě sourozence doma, se podle Aleny Svobodové i 

Georgette Mulheir naskýtá otázka, proč nemůže být dané dítě doma, když mohou být 

doma jeho sourozenci? U dětí, které měly sourozence pouze doma jsem tudíž 

odhadoval, že obtíže rodiny nemusely být závažné, když sourozenci dítěte nemusely být 

z rodiny odebráni a tudíž jsem odhadoval, že by děti, které mají sourozence pouze 

doma, spadaly převážně do skupin 1 a 2, v závislosti na dalších charakteristikách. 

Naopak v případě dětí, které měly sourozence pouze v ústavu, jsem odhadoval, že by 

patřily spíše do skupin 2, 3, 4. Nicméně skutečnosti, že má dítě sourozence pouze 

v ústavu, jsem nepřikládal tak velkou váhu. Skutečnost, že i ostatní děti v rodině byly 

odebrány z rodiny, nemusí nutně značit, že by obtíže rodiny byly tak závažné, že by 

nebyly řešitelné poskytnutím podpory a odebrání nemohlo být zabráněno. Příběh 

Evičky, která měla dva své sourozence v dětských domovech a byla také odebrána ze 
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své rodiny a umístěna do kojeneckého ústavu, který popisuje Bajer (2006), je toho 

dobrým příkladem. Přestože bychom mohli na základě toho, že Evička již neměla doma 

žádné sourozence, protože oba již byli odebráni a umístěni do ústavu, usuzovat, že její 

rodina měla závažné obtíže a pro to, aby nemusela být odebrána i Evička, by bylo třeba 

výrazné podpory rodiny, ve skutečnosti se službám podpory rodiny v případě Evičky 

podařilo vytvořit podmínky pro návrat Evičky domů z ústavu po jednom týdnu práce s 

rodinou. A krátce na to byly vytvořeny podmínky i pro návrat jejich sourozenců.  

U kontaktu s rodinou jsem postupoval tak, že jsem vytvořil proměnnou, která 

nabývala následujících hodnot: 

 kontakt s rodinou týdně 

 kontakt s rodinou měsíčně 

 jiný kontakt s rodinou (jsem spadaly případy, kdy probíhal kontakt 

čtvrtletně a méně často) 

V případě dětí, u kterých probíhal kontakt s rodinou měsíčně, a zejména u těch, 

u kterých probíhal týdně, jsem vzhledem k zájmu rodiny o dítě odhadoval, že dítě 

patřilo spíše do nižších skupin, zatímco v případě jiného kontaktu spíše do vyšších 

skupin. Tomu, když neprobíhal častý kontakt s rodinou, jsem nicméně nepřikládal 

velkou váhu, protože četnost kontaktu s rodinou závisí na řadě jiných faktorů než jen na 

zájmu rodiny o dítě. Statistické analýzy, které jsem provedl, ukázaly, že četnost 

kontaktu s rodinou, klesá se vzdáleností rodiny od ústavu. To, že má dítě málo četný 

kontakt s rodinou tedy může být dáno vzdáleností ústavu od rodiny a z toho plynoucí 

finanční nedostupnosti cestování za dítětem pro rodinu, spíše než nezájmem rodiny 

(R15). 

Shrnuto jsem při tvorbě odhadů vycházel z dat o tom, jaká kombinace 

následujících charakteristik pro dítě platila: kam bylo dítě propuštěno, na základě jakého 

rozhodnutí bylo umístěno, zda bylo důvodem přijetí zneužívání/zanedbávání, jaké bylo 

postižení dítěte, jak to bylo se sourozenci dítěte a s jeho kontaktem s rodinou.  

Kromě výše uvedených charakteristik jsem bral také v potaz, jaká byla délka 

pobytu dítěte v ústavu. Pro pobyt v ústavu kratší než dva roky by totiž byla alternativou 

pěstounská péče na přechodnou dobu, zatímco u projektu trvajícího déle než dva roky 

by bylo alternativou nejdříve, před nalezením dlouhodobého umístění v NRP, umístění 

v pěstounské péči na přechodnou dobu a poté umístnění v dlouhodobé NRP. U dětí, 

které byly umístěny déle než 2 roky, jsem nahradil název skupiny takto: místo 1 jsem 

použil název 11, místo 2 název 22, místo 3 název 33 a místo 4 název 44. 
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Jakými konkrétními kombinacemi výše uvedených charakteristik, z kterých jsem 

vycházel při tvorbě odhadů, se vyznačovaly děti, které jsem zařadil do skupin 1 až 4, 

uvádím v následujících tabulkách, spolu s počty dětí vyznačujících se danou kombinací 

charakteristik a jejich procentuálním podílem na celkovém počtu dětí. V tabulce č. 5 

jsou odhody v tabulce č. 6 jsou příchody. V tabulce s odhody není proměnná Nutné 

odebraní, protože ani jedno dítě nesplňovalo podmínky pro nutné odebrání popsané 

výše. 
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Tab. 5 Odhady toho, do jaké skupiny by spadala jaká část dětí, které již opustily zařízení – odchodů  

 Číslo 

skupiny – 

optimistický 

odhad 

Číslo 

skupiny –

pesimistický  

odhad 

Délka 

pobytu 

Kam bylo dítě 

propuštěno z 

ústavu? 

Rozhodnutí 
Zneužívání/zanedbávání 

(potvrzené) 
Postižení 

Počet 

dětí 
Procent 

1 1 do 2 let domů do biologické 

rodiny 

dobrovolný pobyt 

na žádost rodiny 

ne bez postižení 28 33,3 

zdravotní potřeby  1 1,2 

s postižením 2 2,4 

matka ubytovaná s 

dítětem (krizové 

centrum při KÚ) 

ne bez postižení 4 4,8 

2 do 2 let domů do biologické 

rodiny 

předběžné opatření ne bez postižení 4 4,8 

s postižením 1 1,2 

2 2 do 2 let domů do biologické 

rodiny 

nařízená ústavní 

výchova 

ne bez postižení 1 1,2 

do příbuzenské péče dobrovolný pobyt 

na žádost rodiny 

ne bez postižení 3 3,6 

zdravotní potřeby  1 1,2 

dětský domov dobrovolný pobyt 

na žádost rodiny 

ne bez postižení 1 1,2 

pěstounská rodina dobrovolný pobyt 

na žádost rodiny 

ne bez postižení 2 2,4 

3 do 2 let do příbuzenské péče předběžné opatření ne bez postižení 1 1,2 

dětský domov předběžné opatření ne bez postižení 1 1,2 

pěstounská rodina předběžné opatření ne bez postižení 5 6,0 

matka ubytovaná s 

dítětem (krizové 

centrum při KÚ) 

ne bez postižení 1 1,2 
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Tab. 5 Odhady toho, do jaké skupiny by spadala jaká část dětí, které již opustily zařízení – odchodů (pokračování) 
Číslo 

skupiny – 

optimistický 

odhad 

Číslo 

skupiny –

pesimistický  

odhad 

Délka 

pobytu 

Kam bylo dítě 

propuštěno z 

ústavu? 

Rozhodnutí 
Zneužívání/zanedbávání 

(potvrzené) 
Postižení Počet dětí Procent 

3 3 do 2 let pěstounská rodina nařízená ústavní 

výchova 

ne bez postižení 2 2,4 

4 do 2 let pěstounská rodina nařízená ústavní 

výchova 

ne s postižením 3 3,6 

předběžné opatření ano bez postižení 1 1,2 

zdravotní potřeby 

(např. epilepsie, 

žloutenka, astma 

…) 

3 3,6 

adoptivní rodina dobrovolný pobyt 

na žádost rodiny 

ne bez postižení 10 11,9 

s postižením 1 1,2 

22 33 2 roky a 

více 

domů do 

biologické rodiny 

dobrovolný pobyt 

na žádost rodiny 

ne s postižením 1 1,2 

dětský domov dobrovolný pobyt 

na žádost rodiny 

ne bez postižení 1 1,2 

33 44 2 roky a 

více 

domov pro osoby 

se zdravotním 

postižením 

dobrovolný pobyt 

na žádost rodiny 

ne s postižením 2 2,4 

44 44 2 roky a 

více 

domov pro osoby 

se zdravotním 

postižením 

nařízená ústavní 

výchova 

ne s postižením 3 3,6 

předběžné opatření ano bez postižení 1 1,2 
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Tab. 6 Odhady toho, do jaké skupiny by spadala jaká část dětí, které byly v zařízení – příchodů 

Číslo skupiny 

– optimistický 

odhad 

Číslo skupiny 

–pesimistický  

odhad 

Nutné 

odebrání 

Délka 

pobytu 
Rozhodnutí Sourozenci 

Kontakt s 

rodinou 

Zneužívání/zanedbávání 

(potvrzené) 
Postižení 

Počet 

dětí 
Procent 

1 1 ne do 2 let předběžné opatření jen doma týdně ne bez postižení 1 1,2 

doma i ústav týdně ne bez postižení 1 1,2 

dobrovolný pobyt 0 jiný ne bez postižení 1 1,2 

týdně ne bez postižení 1 1,2 

jen doma jiný ne bez postižení 3 3,5 

zdravotní potřeby 2 2,4 

měsíčně ne bez postižení 1 1,2 

doma i ústav měsíčně ne bez postižení 1 1,2 

2 ne do 2 let předběžné opatření 0 měsíčně ne bez postižení 1 1,2 

jen doma jiný ne bez postižení 2 2,4 

doma i ústav měsíčně ne zdravotní potřeby 1 1,2 

dobrovolný pobyt pouze ústav měsíčně ne bez postižení 2 2,4 

týdně ne bez postižení 2 2,4 

22 ne 2 roky a více dobrovolný pobyt jen doma měsíčně ne bez postižení 1 1,2 

2 2 ne do 2 let nařízená ústavní 

výchova 

jen doma jiný ne bez postižení 1 1,2 

předběžné opatření jen doma týdně ano bez postižení 1 1,2 

doma i ústav jiný ne bez postižení 3 3,5 

- jiný ne bez postižení 1 1,2 

dobrovolný pobyt pouze ústav jiný ne bez postižení 7 8,2 

3 ne do 2 let nařízená ústavní 

výchova 

doma i ústav jiný ne bez postižení 3 3,5 

předběžné opatření doma i ústav měsíčně ano bez postižení 1 1,2 

pouze ústav jiný ne bez postižení 3 3,5 

zdravotní potřeby 1 1,2 

měsíčně ne bez postižení 5 5,9 

jiné jen doma týdně ne s postižením 1 1,2 

pouze ústav měsíčně ne bez postižení 3 3,5 
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Tab. 6 Odhady toho, do jaké skupiny by spadala jaká část dětí, které byly v zařízení – příchodů (pokračování) 

Číslo skupiny 

– optimistický 

odhad 

Číslo 

skupiny –

pesimistický  

odhad 

Nutné 

odebrání 

Délka 

pobytu 
Rozhodnutí Sourozenci 

Kontakt s 

rodinou 

Zneužívání/zaned

bávání 

(potvrzené) 

Postižení 
Počet 

dětí 
Procent 

3 3 ne do 2 let nařízená ústavní výchova pouze ústav jiný ne bez postižení 1 1,2 

4 ne do 2 let nařízená ústavní výchova jen doma jiný ne s postižením 1 1,2 

pouze ústav jiný ne s postižením 1 1,2 

předběžné opatření doma i ústav jiný ne bez postižení 1 1,2 

- jiný ne s postižením 1 1,2 

dobrovolný pobyt jen doma jiný ne s postižením 6 7,1 

měsíčně ne s postižením 2 2,4 

jiné 0 měsíčně ne s postižením 1 1,2 

jen doma týdně ne s postižením 1 1,2 

4 4 ano do 2 let předběžné opatření 0 měsíčně ne zdravotní potřeby 1 1,2 

dobrovolný pobyt jen doma jiný ne bez postižení 1 1,2 

jiné 0 jiný ne bez postižení 1 1,2 

ne do 2 let nařízená ústavní výchova - jiný ne s postižením 1 1,2 

předběžné opatření pouze ústav jiný ne s postižením 1 1,2 

22 33 ne 2 roky a více nařízená ústavní výchova 0 jiný ne bez postižení 1 1,2 

pouze ústav jiný ne bez postižení 2 2,4 

- jiný ne zdravotní potřeby 1 1,2 

předběžné opatření 0 jiný ne zdravotní potřeby 1 1,2 

pouze ústav jiný ne bez postižení 1 1,2 

zdravotní potřeby 1 1,2 

33 44 ne 2 roky a více nařízená ústavní výchova jen doma jiný ne s postižením 2 2,4 

předběžné opatření pouze ústav jiný ne s postižením 1 1,2 

dobrovolný pobyt jen doma jiný ne s postižením 1 1,2 

44 44 ano 2 roky a více dobrovolný pobyt doma i ústav jiný ne bez postižení 1 1,2 

ne 2 roky a více nařízená ústavní výchova pouze ústav jiný ne s postižením 1 1,2 

neví se jiný ne s postižením 2 2,4 
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3.2 Výsledky 

 

Výsledkem tohoto procesu odhadování byly procentuální podíly dětí spadajících 

do skupin 1 až 4 podle optimistického odhadu a podle pesimistického na základě dat o 

odchodech a procentuální podíly dětí v různých skupinách podle optimistického a 

pesimistického odhadu na základě dat o příchodech.  

Po získání těchto odhadů jsem nejprve učinil to, že jsem spočítal aritmetický 

průměr optimistického a pesimistického odhadu pro odchody a to samé pro příchody.  

Následně jsem vypočítal vážený průměr průměru optimistického a 

pesimistického odhadu z odchodů a průměru z příchodů. Průměru z odchodů jsem dal 

váhu 2, zatímco průměru z příchodu váhu 1. Data o odchodech totiž obsahují zásadní 

informaci o tom, kam bylo dítě propuštěno z ústavu, což nám napovídá o tom, jakou 

plnil pobyt v ústavu funkci, zatímco, informace o sourozencích a o kontaktu s rodinou, 

které máme u příchodů, nám nenapoví tolik o tom, jak intenzivní služby podpory rodiny 

byly třeba a zda bylo nutné odebrání dítěte z rodiny, jak bylo popsáno výše.  

Procentuální podíly dětí v jednotlivých skupinách podle optimistických a 

pesimistických odhadů pro odchody i příchody, průměry optimistických a 

pesimistických odhadu a výsledný vážený průměr jsou v tabulce č. 7 

 

Tab. 7 Procentuální podíly dětí v jednotlivých skupinách podle různých odhadů 

 Skupina 

Vážený 

průměr 

O a P 

Kumul

ativní 

procent

a 

Optimisti

cký o. 

odchody 

Pesimisti

cký o. 

odchody 

Průměr 

odchody 

(O) 

Optimisti

cký o. 

příchody 

Pesimisti

cký o. 

příchody 

Průměr 

příchody 

(P) 

1 35,8 35,8 47,6 41,7 44,7 23,5 12,9 18,2 

2 21,5 57,3 19 15,5 17,3 35,3 24,7 30 

3 18,4 75,7 23,8 11,9 17,9 17,6 21,2 19,4 

4 11,9 87,6 0 21,4 10,7 5,9 22,4 14,15 

22 2,4 89,9 2,4 0 1,2 8,2 1,2 4,7 

33 3,8 93,7 2,4 2,4 2,4 4,7 8,2 6,45 

44 6,3 100,0 4,8 7,1 6,0 4,7 9,4 7,05 

 

Ve chvíli, kdy jsem došel k odhadům procentuálních podílům dětí ve skupinách 

1 až 4, bylo již snadné vypočítat, kolik procent dětí by v případě přijetí variant A, B, C a 

D, potřebovalo podporu rodiny na úrovni 1, podporu rodiny na úrovni 2, pěstounskou 

péči na přechodnou dobu a dlouhodobé umístění. Výsledky toho, kolik procent dětí, 
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které v současnosti prochází KÚ v Pardubickém kraji, by potřebovalo jednotlivé služby 

a umístění na základě váženého průměru odhadů jsou zachyceny v grafu č. 2. 

  

Graf 2 Procentuální podíly dětí, které by potřebovaly různá umístění a služby 

v případě přijetí variant A až D 
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Pěstounská péče na přechodnou

dobu a dlouhodobé umístění

Podpora rodiny úroveň 2 a

pěstounská péče na přechodnou

dobu

Podpora rodiny úroveň 1 a

pěstounská péče na přechodnou

dobu

Pěstounská péče na přechodnou

dobu

Podpora rodiny úroveň 2

Podpora rodiny úroveň 1

 

 

Jak je vidět z grafu, poměrně velká část dětí (60%) v současnosti procházejících 

ústavy by podle odhadů, které jsem provedl, nemusela být odebrána z rodiny – 

nepotřebovala by pěstounskou péči na přechodnou dobu ani dlouhodobé umístění, 

pokud by došlo ke změnám práce OSPOD a rozvoji služeb podpory rodiny. Ačkoli 

v případě přijetí varianty D, která zahrnovala pouze částečné změny v práci OSPOD a 

částečný rozvoj služeb podpory rodiny, by přes 60 % dětí jako alternativu ústavu 

potřebovalo pěstounskou péči na přechodnou dobu či dlouhodobé umístění. To, že 

bychom v případě variant A, B, C nemuseli, jako alternativu pro ústav, vytvářet místa 

v pěstounské péči není překvapivým výsledkem, vzhledem k tomu, že jedním 

z předpokladů, na kterých jsem stavěl své odhady, bylo to, že děti, které se vrací domů 

a/nebo jsou umístěny na základě dobrovolného pobytu, by nemusely být odebrány. 

Z dětí, o kterých jsem měl data, se totiž poměrně velká část dětí vrátila z ústavů domů 

(49%) a/nebo je v ústavu na základě dobrovolného pobytu na žádost rodiny (51%) – což 

jsou děti, u nichž jsem předpokládal, že jejich rodiny pravděpodobně neměly závažné 
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obtíže, a proto nemuselo dojít k odebrání dítěte z rodiny a umístění dítěte do ústavu, 

kdyby byla rodině poskytnuta podpora – což je právě to, co by těmto dětem a rodinám 

přinesly varianty A, B a C. 

V případě dětí s postižením, či zdravotními potřebami, by nicméně pro jejich 

setrvání v biologické rodině kromě služeb podpory rodiny, bylo třeba i služeb pro 

rodiny s dětmi s postižením, případně zdravotnických služeb. A u dětí, které by byly 

umístěny do pěstounské péče, by byla třeba specializovaná pěstounská péče pro děti 

s postižením a i tyto pěstounské rodiny by měly dostávat podporu služeb pro rodiny 

s dětmi s postižením stejně jako biologické rodiny.  

Kromě výše provedeného odhadu toho, u jaké části dětí by byly třeba služby 

podpory rodiny a u jaké části umístění mimo rodinu, jsem tedy prováděl i odhady toho, 

jaká část dětí a rodin by potřebovala služby pro rodiny s dětmi s postižením či 

zdravotnické služby. Postupoval jsem tak, že u dětí, které neměly žádné postižení, jsem 

neodhadoval potřebu žádných služeb pro rodiny s postižením, u dětí, které měly pouze 

zdravotní potřeby, jsem odhadoval, že bude třeba zdravotnických služeb, u dětí 

s postižením jsem odhadoval, že budou třeba služby pro rodiny s dětmi s postižením. 

V tabulce č. 8 uvádím výsledky svých odhadů – uvádím výsledky toho, kolik dětí by 

spadalo do skupiny 1 až 4 v kombinaci se službami pro rodiny s dětmi s postižením. 

Čísla skupiny uvedená v tabulce mají následující význam: první číslo značí číslo 

skupiny dětí, číslo za symbolem & značí potřebné služby pro rodiny s dětmi 

s postižením, či zdravotnické služby – 0 značí žádné takové služby, 1 značí 

zdravotnické služby, 2 značí služby pro rodiny s dětmi s postižením. Číslo skupiny 3&1 

například značí, že dítě spadá do skupiny 3 a k tomu potřebuje zdravotnické služby. 

 



57 

 
 

Tab. 8 Procentuální podíly dětí spadajících do různých skupin v kombinaci se 

službami pro rodiny s postižením podle různých odhadů 

Skupina 

Vážený 

průměr 

O a P 

Kumulati

vní 

procenta 

Optimistic

ký o. 

odchody 

Pesimistický 

o. odchody 

Průměr 

odchody 

(O) 

Optimistick

ý o. 

příchody 

Pesimistic

ký o. 

příchody 

Průměr 

příchody 

(P) 

1&0 32,5 32,5 20,0 10,6 15,3 44,0 38,1 41,1 

1&1 1,8 34,3 3,5 2,4 3,0 1,2 1,2 1,2 

1&2 1,6 35,9 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 

2&0 20,1 56,0 32,9 23,5 28,2 17,9 14,3 16,1 

2&1 1,2 57,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2&2 0,2 57,4 1,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 

3&0 12,7 70,1 2,4 18,8 10,6 15,5 11,9 13,7 

3&1 1,0 71,1 0,0 1,2 0,6 2,4 0,0 1,2 

3&2 4,8 75,8 15,3 1,2 8,3 6,0 0,0 3,0 

4&0 5,4 81,2 2,4 3,5 3,0 0,0 13,1 6,6 

4&1 1,6 82,8 1,2 1,2 1,2 0,0 3,6 1,8 

4&2 4,9 87,7 2,4 17,6 10,0 0,0 4,8 2,4 

22&0 1,4 89,1 4,7 1,2 3,0 1,2 0,0 0,6 

22&1 0,6 89,7 3,5 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 

22&2 0,4 90,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,6 

33&0 1,2 91,2 0,0 4,7 2,4 0,0 1,2 0,6 

33&1 0,6 91,8 0,0 3,5 1,8 0,0 0,0 0,0 

33&2 2,0 93,8 4,7 0,0 2,4 2,4 1,2 1,8 

44&0 1,2 95,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

44&2 5,2 100,2 3,5 8,2 5,9 3,6 6,0 4,8 

 

 

Jak je vidět z tabulky, dětí, které by potřebovaly kromě služeb podpory rodiny či 

umístění mimo rodinu také služby pro rodiny s postižením, není velké množství. Z dětí 

ze skupin 1 a 2 například potřebovalo služby pro rodiny s postižením jenom několik 

procent dětí. Odhady toho, kolik procent dětí by potřebovalo samotné služby podpory 

rodiny či umístění mimo rodinu, a kolik procent by potřebovalo toto v kombinaci se 

zdravotnickými službami a službami pro rodiny s postižením v případě přijetí variant A 

až D, uvádím v tabulce č. 9. 
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Tab. 9 Procentuální podíly dětí, které by potřebovaly různá umístění a služby 

v případě přijetí variant A až D 

Služby podpory rodiny, či umístění mimo 

rodinu 

Služby pro rodiny s dětmi 

s postižením/zdravotnické 

služby A B C D 

Podpora rodiny úroveň 1  0 54,0 54,0 32,5 32,5 

Podpora rodiny úroveň 1 zdravotnické služby 3,6 3,6 1,8 1,8 

Podpora rodiny úroveň 1 

služby pro rodiny s dítětem s 

postižením 2,2 2,2 1,6 1,6 

Podpora rodiny úroveň 2  0 13,9   21,5   

Podpora rodiny úroveň 2 zdravotnické služby 1,6   1,8   

Podpora rodiny úroveň 2 

služby pro rodiny s dítětem s 

postižením 6,7   0,6   

Pěstounská péče na přechodnou dobu  0 5,4 18,0 18,0 38,2 

Pěstounská péče na přechodnou dobu zdravotnické služby 1,6 2,6 2,6 3,8 

Specializovaná pěstounská péče na 

přechodnou dobu  

služby pro rodiny s dítětem s 

postižením 4,9 9,7 9,7 9,9 

Podpora rodiny úroveň 1 (varianty B, D) či 

úroveň 2 (varianta C) a Pěstounská péče na 

přechodnou dobu  0   1,2 1,2 1,4 

Podpora rodiny úroveň 1 (varianty B, D) či 

úroveň 2 (varianta C) a Pěstounská péče na 

přechodnou dobu zdravotnické služby   0,6 0,6 0,6 

Podpora rodiny úroveň 1 (varianty B, D) či 

úroveň 2 (varianta C) a Specializovaná 

pěstounská péče na přechodnou dobu  
služby pro rodiny s dítětem s 

postižením   2,0 2,0 0,4 

Pěstounská péče na přechodnou dobu a 

dlouhodobé umístění  0 1,2 1,2 1,2 2,4 

Pěstounská péče na přechodnou dobu a 

dlouhodobé umístění zdravotnické služby   0,0 0,0 0,6 

Specializovaná pěstounská péče na 

přechodnou dobu a specializované 

dlouhodobé umístění  

služby pro rodiny s dítětem s 

postižením 5,2 5,2 5,2 7,1 

 

Ve chvíli, kdy jsem se dostal k těmto odhadům toho, kolik procent dětí 

v současnosti procházejících ústavy by potřebovalo v případě přijetí různých variant A 

až D, služby podpory rodiny, místa v pěstounské péči na přechodnou dobu a služby pro 

rodiny s postižením, mohl jsem vypočítat jaké počty těchto umístění a služeb by byly 

třeba pro nahrazení 85 míst v kojeneckých ústavech v Pardubickém kraji. Kromě 

uvedených služeb a umístění uvádím i počty dětí, u kterých by bylo nutné posílení 

OSPOD, které by umožnilo výrazné změny v práci OSPOD, protože počty dětí 

dostávajících služby podpory rodiny a potřebujících náhradní umístění v případě 
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varianty A a B závisí na tom, že dojde k výrazným změnám práce OSPOD. U služeb 

podpory rodiny uvádím vždy jednak počet dětí, které by z daných služeb těžilo, tak 

počet pracovníků, který by byl třeba pro poskytování dané služby pro daný počet dětí. U 

služeb podpory rodiny na úrovni 1 jsem vypočítal počet potřebných pracovníků tak, že 

jsme vydělil počet dětí šesti, protože služby podpory rodiny na úrovni 1 jsem definoval 

tak, že jeden pracovník pracuje se 6 rodinami. U služeb podpory rodiny na úrovni 2 

jsem místo se šesti rodinami na pracovníka, počítal se čtyřmi rodinami na pracovníka. U 

posílení kapacit OSPOD jsem počítal s 12 dětmi na pracovníka, což je počet při, kterém 

je podle sociálních pracovnic z Velké Británie možné ve všech relevantních oblastech 

práce OSPOD odvádět tak dobrou práci, jakou předpokládám u varianty výrazných 

změn v práci OSPOD (R12). 

Stávajících 85 míst v KÚ by bylo možné nahradit následujícími službami a 

umístěními: 

 

Tab. 10 Absolutní počty toho, kolik dětí by jako alternativu vůči umístění v KÚ 

získávalo různé typy služeb a bylo v různých typech umístění 

  A B C D 

Podpora rodiny 

Posílení OSPOD – dětí  

Posílení OSPOD –  pracovníků 

52 

4,3 

18,3 

1,5 

0 

0 

0 

0 

Podpora rodiny úroveň 1 – dětí 

Podpora rodiny úroveň 1 – pracovníků 

50,8 

8,5 

54 

9 

30,5 

5 

32,2 

5,4 

Podpora rodiny úroveň 2 – dětí  

Podpora rodiny úroveň 2 – pracovníků 

18,8 

4,7 

0 

0 

23,5 

5,9 

0 

0 

Celkem podpora rodiny – dětí 

Celkem  podpora rodiny – pracovníků  

69,6 

17,5 

54 

10,5 

54 

10,9 

32,2 

5,4 

Zdravotnické služby, služby pro rodiny s postižením – počty dětí 

Zdravotnické služby  5,8 5,8 5,8 5,8 

Služby pro rodiny s postižením 10,4 10,4 10,4 10,4 

Celkem 16,2 16,2 16,2 16,2 

Počty dětí potřebujících umístění 

Pěstounská péče na přechodnou dobu 6 19 19 37,4 

Specializovaná pěstounská péče na 

přechodnou dobu  
4,2 9,9 9,9 8,7 

Pěstounská péče na přechodnou dobu a 

dlouhodobé umístění 
1 1 1 2,5 

Specializovaná pěstounská péče na 

přechodnou dobu a specializované 

dlouhodobé umístění  

4,4 4,4 4,4 6,1 

Celkem umístění 15,6 34,3 34,3 54,7 
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Jak je vidět z tabulky č. 10, v případě přijetí varianty A, kdy by došlo 

k výrazným změnám v práci OSPOD a byly dostupné služby podpory rodiny na úrovni 

2, by bylo podle mých odhadů třeba nalézt pouze kolem 16 míst v různých typech 

pěstounské péče. I v případě přijetí variant B a C by nicméně podle mých odhadů pro 

nahrazení 85 míst v KÚ stačilo nalézt pouze kolem 34 míst v různých typech 

pěstounské péče. Na posílení OSPOD nutné k výrazné změnám v jeho práci a služby 

podpory rodiny by přitom stačilo pouze 18 (varianta A), respektive 11 (varianty B a C) 

pracovníků. Bez zajímavosti ovšem není ani to, že i v případě varianty D, kdy by 

muselo být nalezeno náhradní umístění pro 55 dětí, by práce pouhých 5 pracovníků 

služeb podpory rodiny mohla posloužit místo 30 umístění v pěstounské péči, která by 

musela být jinak nalezena. 

 

3.2 Odhady finanční nákladnosti jednotlivých variant 

 

Ve chvíli, kdy jsem se dostal k odhadům počtů míst v pěstounské péči a počtů 

pracovníků podpory rodiny potřebných pro nahrazení kojeneckých ústavů v případě 

přijetí jednotlivých variant, je možné, abych provedl odhady finančních nákladů 

jednotlivých variant. Je nicméně třeba zdůraznit, že ačkoli se odhady finančních 

nákladů mohou jevit jako přesná čísla, je třeba mít na paměti, že se jedná o velmi hrubé 

rámcové odhady poskytující přibližný obrázek o tom, jak nákladné by byly různé 

varianty, vzhledem k tomu, jakým způsobem jsem docházel k odhadům dětí 

v jednotlivých skupinách. 

Vypočítával jsem finanční náklady toho, kolik by stála jednotlivé finanční 

varianty na jeden měsíc ve srovnání s měsíčními náklady na umístění 85 dětí v KÚ 

Pardubickém kraji. 

Podle Analýza legislativy, řízení a financování systému péče o ohrožené děti 

zpracované Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (Křístek a kol. 2010) činí 

náklady na jedno lůžko v KÚ 35 110 korun na měsíc. KÚ v Pardubickém kraji mají 

kapacitu 123 lůžek. Náklady na jejich provoz tedy činí 35 110 * 123 = 4 318 530 Kč 

měsíčně, protože ústavy jsou financovány na lůžko. Vzhledem k tomu, že v ústavech 

bylo umístěno pouze 85 dětí, činily náklady na jedno dítě na měsíc 4 318 530 / 85 = 

50 806 Kč.  
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Při výpočtu nákladů na posílení kapacit OSPOD nutného pro výrazné změny 

v jeho práci jsem vycházel z výpočtů měsíčních mzdových nákladů na jednoho 

pracovníka OSPOD vypočítaných Kuchařovou a kol. (2009). Ty činí (včetně odvodů) 

25 260 Kč měsíčně. Vyjdeme-li z počtu 12 případů na pracovníka, dostáváme se 

k částce 2 104 Kč na měsíc na jeden případ. V jednom případě OSPOD bývá většinou 

zahrnuto více dětí, takže náklady na jedno dítě by mohly být ještě nižší. Já nicméně 

budu počítat s náklady 2 104 Kč na dítě. 

Při výpočtu nákladů na služby podpory rodiny jsem vycházel z toho, že budou 

mít pracovníci služeb podpory rodiny stejné mzdové ohodnocení jako pracovníci 

OSPOD. V případě služeb podpory rodiny na úrovni 1, kdy připadá 6 rodin na jednoho 

pracovníka, tedy vychází náklady na jednu rodinu 4 209 Kč měsíčně, v případě podpory 

rodiny na úrovni 2, kdy připadají 4 rodiny na jednoho pracovníka, vychází náklady na 

jednu rodinu na 6 314 Kč měsíčně. V jedné ohrožené rodině většinou bývá více dítě, u 

nichž může být díky poskytování podpory zabráněno umístění v ústavním zařízení. Já 

jsem nicméně opět, stejně jako v případě OSPOD, počítal s tím, že v jedné ohrožené 

rodině je pouze jedno ohrožené dítě a s výše uvedenými náklady na jednu rodinu 

pracoval jako s náklady na jedno dítě. 

U služeb pro rodiny s dětmi s postižením jsem vycházel z částky 3 333 korun 

měsíčně na jedno dítě, která podle citované Analýzy legislativy, řízení a financování 

systému péče o ohrožené děti (Křístek a kol. 2010) představuje měsíční náklady na 

poskytování sociální služby raná péče, které zahrnuje poskytování všestranné podpory 

rodinám s dětmi s postižením. U zdravotnických služeb jsem počítal se stejnými 

měsíčními náklady na jedno dítě jako u rané péče. 

U různých typů pěstounské péče jsem vycházel z toho, jaké částky stanovuje 

novela jako měsíční náklady na ohodnocení různých typů pěstounské péče. Novela 

stanovuje následující částky: 

 20 000 Kč měsíčně pro pěstounskou péči na přechodnou dobu  

 24 000 Kč měsíčně pro specializovanou pěstounskou péči na přechodnou 

dobu 

 8 000 Kč pro pěstounskou péči (dlouhodobou) 

 20 000 Kč pro specializovanou pěstounskou péči (dlouhodobou) 

V případě dětí, pro které by bylo jako alternativa k ústavu potřebné nejprve 

umístění v pěstounské péči na přechodnou dobu, než se nalezne dlouhodobé umístění, a 
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poté umístění v (dlouhodobé) pěstounské péči, případně nejprve umístění ve 

specializované pěstounské péči na přechodnou dobu a poté umístění (dlouhodobé) 

specializované pěstounské péči, jsem vypočítal měsíční náklady tak, že jsem vypočítal 

měsíční náklady v případě dvouletého pobytu, kdy by první 4 měsíce trvala 

(nákladnější) pěstounská na přechodnou dobu a zbytek dlouhodobá pěstounská péče. U 

nespecializované pěstounské péče tak byly měsíční náklady 15 000 Kč, u specializované 

25 667 Kč. 

Ke všem výše uvedeným měsíčním částkám jsem u všech typů pěstounské péče 

připočítal 5 000 Kč jako měsíční náklady na služby podpory pro pěstouny, protože tato 

částka byla také uvedená v návrhu novely, přestože v současnosti není jisté, zda bude 

tato částka v novele uvedena, nebo bude snížena.  

 

V tabulce č. 11 jsou uvedeny odhady měsíčních nákladů jednotlivých variant na 

jednotlivé typy služeb a umístění, ve srovnání s variantou 0, u níž jsou započítány 

náklady na 85 dětí v KÚ.  

Tab. 11 Odhady měsíčních nákladů variant A až D 

  0 A B C D 

Služby podpory rodiny 

Posílení OSPOD  0 88 200 38 430 0 0 

Podpora rodiny úroveň 1  0 213 817 227 286 128 375 135 530 

Podpora rodiny úroveň 2  0 79 129 0 148 379 0 

Celkem služby podpory rodiny  0 292 946 227 286 276 754 135 530 

Zdravotnické služby, služby pro rodiny s postižením 

Zdravotnické služby  0 19 331 19 331 19 331 19 331 

Služby pro rodiny s postižením  0 34 667 34 667 34 667 34 667 

Celkem zdravotnické služby a 

služby pro rodiny s postižením 
 0 53 998 53 998 53 998 53 998 

Umístění  

Pěstounská péče na přechodnou 

dobu 
 0 150 000 475 000 475 000 935 000 

Specializovaná pěstounská péče 

na přechodnou dobu  
 0 121 800 287 100 287 100 252 300 

Pěstounská péče na přechodnou 

dobu a dlouhodobé umístění 
 0 15 000 15 000 15 000 37 500 

Specializovaná pěstounská péče 

na přechodnou dobu a 

specializované dlouhodobé 

umístění  

 0 112 933 112 933 112 933 156 567 

Kojenecký ústav 4 318 530 0 0  0  0  

Celkem umístění 4 318 530 399 733 890 033 890 033 1 381 367 

Náklady celkem 4 318 530 746 678 1 171 317 1 220 785 1 570 895 
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Jak je vidět z tabulky, náklady všech zvažovaných variant jsou výrazně nižší než 

náklady na umístění dětí v kojeneckých ústavech. Pro srovnání jsem zároveň vypočítal, 

kolik představují náklady na jedno dítě při přijetí různých variant, k jaké úspoře oproti 

financování umísťování do kojeneckých ústavů by došlo, kolik procent z nákladů na KÚ 

představují náklady na jednotlivé varianty. Ale také, kolika rodinám by mohla být 

poskytována z ušetřených nákladů podpora rodiny na úrovni 1 a pro kolik ohrožených 

dětí by to bylo za předpokladu tří dětí v rodině. Výsledky shrnuji v tabulce č. 12  

 

Tab. 12 Celkové náklady na varianty A až D ve srovnání s umísťováním dětí do KÚ 

  

Celkové 

měsíční 

náklady 

varianty 

Náklady na 

dítě 

O kolik je 

varianta 

levnější, 

než varianta 

0 

Kolik procent 

varianty 0, 

varianta 

představuje 

Kolika rodinám by 

mohla být poskytována 

podpora (úroveň 1) z 

ušetřených nákladů 

Pro kolik dětí 

by mohla 

poskytována (3 

děti v rodině) 

0 4 318 530 50 806 0 0 0 0 

A 746 678 8 784 3 715 822 17 885 2 654 

B 1 171 317 13 780 3 291 183 26 784 2 351 

C 1 220 785 14 362 3 241 715 27 772 2 316 

D 1 570 895 18 481 2 891 605 35 688 2 065 

 

Jak je vidět z tabulky, náklady na variantu A dosahují pouze 17 procent nákladů 

na kojenecké ústavy, z ušetřených nákladů by mohla být poskytována podpora dalším 

více než 2 500 ohroženým dětem, které v současnosti podporu nezískávají. Ale i 

náklady na varianty B a C dosahují přibližně čtvrtinové hodnoty oproti nákladům na 

KÚ. Velmi zajímavé je ovšem ale i zjištění, že i náklady na variantu D představují 

pouze 35% nákladů umísťování dětí do kojeneckých ústavů. Ukazuje se tedy, že i 

v případě, kdy by nebyla poskytována intenzivní podpora rodiny, nebo, kdyby byla 

poskytována, ale odebrání dítěte z rodiny by se jí nepodařilo zabránit, a kdy by dvě 

třetiny dětí v současnosti umísťovaných do KÚ muselo být odebráno z rodiny a 

umístěno do různých typů pěstounské péče, by byly by náklady stále výrazně nižší než 

náklady na KÚ. Přičemž do nákladů na variantu D jsou započítány i náklady na 

poskytování podpory pěstounům a služby podpory rodiny s dětmi postižením. 
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4 Závěry 

Tato práce si kladla dva spolu související cíle: (1) analyzovat práci OSPOD 

v Pardubickém kraji a (2) pokusit se vytvořit odhady toho, pro jakou část dětí 

v současnosti procházejících KÚ v Pardubickém kraji, by bylo třeba jako alternativu 

vůči umístění v KÚ nalézt umístění v pěstounské péči, a jaká část dětí by nemusela být 

vůbec odebrána z rodiny, kdyby rodině byla poskytnuta podpora a tyto odhady vytvořit 

pro různé varianty rozvoje služeb podpory rodiny a změn v práci OSPOD, jak budou 

popsány v části věnované OSPOD. 

Ukázalo se, že řada aspektů práce má významné místo v systému péče o 

ohrožené děti. Zda OSPOD včasně identifikuje případy ohrožených dětí a dětí a rodiny 

a včasně intervenuje, má zásadní dopady na životy ohrožených dětí a jejich rodin, ale i 

na systém péče o ohrožené děti jako celek. OSPOD provádí vyhodnocení životní situace 

ohroženého dítěte a jeho rodiny, které provádí, je základem pro hledání řešení celé 

situace. OSPOD má primární zodpovědnost za tvorbu plánu ochrany dítěte. OSPOD je 

garantem spolupráce všech dalších relevantních subjektů na řešení případů ohrožených 

dětí, která je důležitá jak pro identifikaci ohrožených dětí a rodin, vyhodnocování 

životní situace dětí a rodin i tvorbu a naplňování plánů ochrany dítěte. Může sehrát 

klíčovou roli v motivování ohrožených dětí a rodin ke spolupráci se subjekty, které 

mohou pomoci ve vyřešení případu, i v práci s rodinou po odebrání dítěte z rodiny, 

pokud k němu došlo. 

Provedená analýza práce OSPOD ukázala, že stávající praxe ve většině z těchto 

oblastí bohužel výrazně zaostává za tím, jak by měla praxe v daných oblastech ideálně 

vypadat, a že novela sice přinese v řadě oblastí důležité změny, ale i tak nebude praxe 

odpovídat tomu, jak by měla ideálně vypadat. Jak vypadá práce OSPOD v různých 

oblastech v současnosti, odhad toho, jak bude vypadat po novelizaci zákona o sociálně 

právní ochraně dětí a toho, jak by vypadal nejlepší praxe v daných oblastech, jsem 

shrnul v tabulce č. 13 níže. 
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Tab. 13 Srovnání toho, jak vypadá práce OSPOD v různých oblastech 

v současnosti, po novelizaci, a jak by vypadala v případě nejlepší možné praxe 

 

Jak je vidět z tabulky, praxe OSPOD v současnosti dost zaostává za tím, jak by 

měla ideálně vypadat, po novelizaci dojde k částečným změnám zejména v oblasti 

vyhodnocování a v oblasti spolupráce s dalšími subjekty, protože budou mít OSPOD 

povinnost pořádat případové konference. I tak nicméně pravděpodobně zůstane praxe 

OSPOD poměrně daleko od ideálu toho, jak by vypadala nejlepší možné praxe v daných 

oblastech.  

Vyznění analýzy práce OSPOD nicméně nebylo zcela negativní. Ukázalo se 

totiž, že výrazné změny v práci a posun k velmi dobré praxi v práci OSPOD nemusí být 

nerealizovatelný. Ukázalo se, že, pokud budou OSPOD poskytnuty potřebné nástroje, 

metodiky a vzdělávání a především dojde k navýšení jejich personální kapacity, může 

dojít k výrazným pozitivním změnám práce OSPOD prakticky ve všech zkoumaných 

oblastech.  

Pokud jde o naplnění druhého cíle práce, byla vytvořena metoda tvorby odhadů 

toho, jaká část dětí, které jsou v současnosti umísťovány do KÚ v Pardubickém kraji, by 

v případě různě výrazných změn v práci OSPOD a různě výrazného rozvoje služeb 

Oblast práce 

OSPOD 

Současný stav Odhad stavu po 

novelizaci 

Nejlepší možná praxe 

Včasnost 50% ? 100% 

Vyhodnocování není 

standardizované, 

mnohdy důraz na 

materiální aspekty 

povinné oblasti 

vyhodnocení, aby bylo 

komplexní, implementace 

nejistá 

komplexní, vyhodnoceny 

potřeby dítěte, 

rodičovská kapacita, 

prostředí 

Plánování vize pracovníků povinnost vypracovat, 

implementace nejistá 

kvalitní plány pro 

všechny děti 

Spolupráce 

s dalšími subjekty 

různá, mnohdy 

nedostatečná 

částečné zlepšení – 

povinnost případové 

konference 

spolupráce na 

identifikování, 

vyhodnocování, 

plánování,  

Motivace 

ohrožených dětí a 

rodin k využívání 

služeb 

není, nebo pouhé 

doporučení 

částečné zlepšení? aktivní motivace 

Práce po odebrání 

dítěte 

mnohdy žádná částečné zlepšení? intenzivní 

Uzavírání případů není, není postup bude postup, 

implementace není jistá 

existuje postup 

Práce v týmu převládá 

samostatná práce ve 

vyhodnocování, 

plánování i 

rozhodování i v 

závažných 

případech 

nelze očekávat výrazné 

změny 

častá týmová práce, 

existují a jsou 

dodržována kritéria pro 

to, kdy pracovník 

postupuje samostatně, 

kdy konzultuje s 

vedoucím 
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podpory rodiny potřebovala jako alternativu vůči umístění v ústavu umístění v nějaké 

formě pěstounské péče a jaká část by, kdyby rodině byla poskytována podpora, vůbec 

nemusela být odebrána z rodiny. Dostupná data o tom, jakými charakteristikami, se 

vyznačují děti a jejich rodiny, které jsou umísťovány do KÚ v Pardubickém kraji, 

bohužel umožnila vytvořit jen velmi hrubé odhady. S tímto problémem jsem se nicméně 

pokusil vypořádat tím, že tam, kde z dostupných dat nebylo zřejmé, jaká byla situace 

dítěte a rodiny, jsem vytvářel optimistické a pesimistické odhady. Dostal jsem se tak 

alespoň k rámcovým odhadům toho, jaká část z dětí v současnosti umísťovaných do 

KÚ, by v případě jejich zrušení potřebovala jako alternativu umístění v různých typech 

pěstounské péče. Ukázalo se, že v případě výrazných změn v práci OSPOD a výrazného 

rozvoje služeb podpory rodiny by bylo třeba pro nahrazení v 85 míst v KÚ pouze kolem 

15 míst v pěstounské péči, protože zbytek z dětí v současnosti odebíraných z rodiny a 

umísťovaných do KÚ by v tomto případě vůbec nemusel být odebrán z rodiny. Pro to, 

abychom udrželi tolik v jejich rodinách by přitom podle mých odhadů stačilo navýšit 

personální kapacity OSPOD a služeb podpory rodiny o 17 pracovníků. 

Odhad finanční nákladnosti jednotlivých variant ukázal, že v případě přijetí 

varianty, kdy by došlo k výrazným změnám v práci OSPOD a výraznému rozvoji služeb 

podpory rodiny, by celkové náklady dosáhly pouze přibližně jedné pětiny nákladů na 

umísťování dětí do KÚ. Ale i v případě nejnákladnější ze zvažovaných alternativních 

variant vůči umísťování dětí do KÚ, kdy by byly dvě třetiny dětí v současnosti 

umísťovaných do KÚ místo KÚ umístěny do různých typů pěstounské péče, dosahovaly 

náklady pouze 35% nákladů na umísťování dětí do KÚ. Z ušetřených nákladů by podle 

mých odhadů mohla být poskytována podpora dalším stovkám ohrožených rodin. 

Hlavní zjištění, k němuž jsem došel ve své práci, že je možné ukončit 

umísťování dětí do kojeneckých ústavů, a že nahrazení KÚ si nemusí nutně žádat 

vysoké materiální a lidské zdroje, se může na jednu stranu jevit jako poměrně 

překvapivé. Na druhou stranu ale zas tak překvapivé není. Bylo by totiž nanejvýš 

podivné, kdyby byla ČR jedinou zemí, kde není možné ukončit umísťování dětí do tří 

let do ústavní péče, když už se to podařilo v tolika jiných evropských zemích.  
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Resumé 

Prvním cílem této práce bylo analyzovat práci orgánů sociálně právní ochrany 

dětí (OSPOD) v Pardubickém kraji. Související výzkumné otázky zněly: Jak 

vypadá současný stav v různých oblastech práce OSPOD? Jaké změny v práci OSPOD 

přinese novelizace zákona o sociálně právní ochraně dětí, pokud dojde k jejímu 

schválení?
  

Co by bylo třeba proto, aby se práce OSPOD přiblížila nejlepší možné 

praxi? 

Druhým cílem bylo pokusit se vytvořit odhady toho, pro jakou část dětí 

v současnosti procházejících KÚ v Pardubickém kraji, by bylo třeba jako alternativu 

vůči umístění v KÚ nalézt umístění v pěstounské péči, a jaká část dětí by nemusela být 

vůbec odebrána z rodiny, kdyby ji byla poskytnuta podpora a tyto odhady vytvořit pro 

různé varianty rozvoje služeb podpory rodiny a změn v práci OSPOD, jak byly popsány 

v části věnované OSPOD. A zároveň vytvořit odhady finanční nákladnosti jednotlivých 

variant, ve srovnání s náklady na umísťování dětí do KÚ. 

Závěry práce jsou následující: Pokud jde o práci OSPOD, ukázalo se, že řada 

aspektů práce OSPOD má významné místo v systému péče o ohrožené děti, avšak 

stávající praxe ve většině z analyzovaných oblastí práce OSPOD bohužel výrazně 

zaostává za tím, jak by měla praxe v daných oblastech ideálně vypadat, a že novelizace 

zákona o sociálně právní ochraně dětí sice přinese v řadě oblastí důležité změny, ale i 

tak nebude praxe odpovídat tomu, jak by měla ideálně vypadat. Na druhou stranu se 

nicméně ukázalo, že výrazné změny v práci a posun k velmi dobré praxi v práci OSPOD 

nemusí být nerealizovatelný. 

Pokud jde o druhý cíl práce, ukázalo se, že dostupná data o tom, jakými 

charakteristikami, se vyznačují děti a jejich rodiny, které jsou umísťovány do KÚ 

v Pardubickém kraji, bohužel umožnila vytvořit jen velmi hrubé odhady. Rámcové 

odhady, k nimž jsme došli, nicméně ukazují, že nahrazení KÚ si nemusí nutně žádat 

vysoké ani materiální ani lidské zdroje. 
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Summary 

This thesis had two maim aims. First to analyse the work of municipal social 

workers in Pardubice county. It sought to answer following questions: what are the 

current practices of OSPOD workers in various areas of their work? What will the new 

law on social protection of children change? What else is needed to move closer the best 

possible practise?  

The second aim was to estimate what proportion of children currently placed in 

institutions for babies in Pardubice county would need foster in case the institutions 

were closed down and what proportion of children currently placed need not be 

removed from the family at all were their families provided with support. 

As for the first aim, the analysis has shown that many aspects of the work of 

OSPOD play an important in the system of care for vulnerable children, yet the current 

practise in most of them significantly lags behind what could be called best possible 

practise. The new law will change the situation only partly. On the positive side 

significant changes in the practise of OSPOD is achievable. 

As for the second aim, due to limitations of available data, only very rough 

estimates could be made. But the estimates suggest that not so huge human and 

financial resources would be required to replace institutions for babies 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam provedených rozhovorů (tabulka) 

Číslo 

rozho

voru 

Název organizace/jméno respondenta Datum 

rozhovoru 

1 Vedoucí OSPOD A 9.11.2011 

2 Vedoucí OSPOD A 21.12.2011 

3 Vedoucí OSPOD A 18.4.2012 

4 Vedoucí OSPOD B 9.11.2011 

5 Vedoucí OSPOD B 21.12.2011 

6 Pracovník OSPOD C 18.4.2012 

7 Pracovník OSPOD D 18.4.2012 

8 Pracovník OSPOD D 18.4.2012 

9 Alena Svobodová 15.3.2012 

10 Učitelka ZŠ 30.12.2011 

11 Alena Svobodová 5.11.2011 

12 Sociální pracovnice místní samosprávy v 

Sheffieldu 

18.4.2012 

13 Bývalá sociální pracovnice místní samosprávy 

v Manchesteru 

18.1.2012 

14 Rozhovor se studentkou sociální práce na 

Univerzitě Karlově 

8.1.2012 

15 Alena Svobodová 14.2.2012 

16 Georgette Mulheir 5.10.2012 
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Příloha č. 2: Rámcový scénář rozhovorů provedených s pracovníky OSPOD 

provedených v rámci Komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti 

v Pardubickém kraji 

 

Obecné informace o případu 

Údaje o dítěti: 

• etnická příslušnost 

• pohlaví  

• jakékoli postižení či vážné/chronické nemoci 

• věk v době intervence sociální služby 

 

Oznámení případu a jeho přidělení sociálnímu pracovníkovi 

 

Postup posouzení případu 

• Byl posudek vypracován na základě standardizované metodologie?  

• Byl součástí posouzení situace přímý kontakt s dítětem a rodinou, včetně návštěv 

doma? 

• Použili jste k posouzení situace standardizovaného postupu? 

 

Přijatá opatření 

• Co bylo v daném případě podniknuto? 

• Byl v případě tohoto dítěte vypracován písemný plán?  

• Kdo se podílel na jeho vypracování? 

• Pokud bylo dítě přemístěno z rodiny jinam, o jakých možnostech se uvažovalo? 

Šlo rovnou do ústavní péče, nebo se pro něj nejdřív hledalo umístění v rodině? 

Pokud nebylo dítě umístěno do rodiny, proč? 

• Byla věc probrána s dítětem? 

• Byla věc probrána s rodinou? 

 

Následný postup a monitoring 

Máte pravidelnou možnost případy s někým probírat? Máte pravidelnou supervizi? 

Vnímáte pravidelnou formální supervizi pozitivně (přináší vám něco)? 

 

Práce  v týmu 

• Kdo se podílel na rozhodování?  

• Účastnil se rozhodování služebně výše postavený kolega? Kdy se na ozhodování 

začal podílet služebně výše postavený kolega? 

• Probíral se případ na zvláštní poradě?  

• Pracovalo se na případu za aktivní účasti rodiny (např. případová konference za 

účasti rodiny)? 

Georgette mulheir 
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Příloha č.3: Kódovací klíč kvantitativní analýzy OSPOD (tabulka) 

Vyústil případ v umístění v ústavním zařízení? 0 ne 

  1 ano 

Věk při ohlášení 

 

věk v letech 

Pohlaví 0 muž 

  1 žena 

Etnicita 0 většinová 

  1 romská 

  2 jiná 

  3 

smíšená 

většinovo/romská 

OSPOD 1 Pardubice 

  2 Usti nad Orlici 

  3 Chrudim 

  4 Ceska Trebova 

  5 Svitavy 

  6 Moravska Trebova 

  7 Holice 

  8 Kraliky 

Byl použit standardizovaný proces vyhodnocování? 0 ne 

  1 ano 

Byla pořádána případová či rodinná konference? 0 ne 

  1 ano 

Byl vypracován psaný plán podpory? 0 ne 

  1 ano 

Konzultoval sociální pracovník případ s kolegy? 0 ne 

  1 neformálně s kolegy 

  2 s kolegy, či nadřízeným 

Intervenoval OSPOD, dokud nedošlo k eskalaci obtíží 

rodiny? 0 ne 

  1 ano 

Dohledával v počátku řešení případu pracovník širší 

rodinu? 0 ne 

  1 až v průběhu 

  2 již z počátku 

Motivace klientů ke spolupráci s externími subjekty 0 odpor ke spolupráci 

  1 neutrální 

  2 zájem 

  3 

aktivní, vyhledávání 

spolupráce 

Motivování OSPOD ke spolupráci s externími subjekty 0 nulová 

  1 pouze doporučení 
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  2 aktivní 

  3 nemá kapacitu 

Rozpad rodiny 0 ne 

  1 ano 

Chudoba/ekonomické problémy/problémy s bydlením 0 ne 

  1 ano 

CAN 0 ne 

  1 ano 

Problémové chování 0 ne 

  1 ano 

Velmi závažné problémy v chování 0 ne 

  1 ano 

Postižení 0 ne 

  1 ano 

Jiný 0 ne 

  1 ano 

žádné speciální potřeby 0 ne 

  1 ano 

smyslové postižení 0 ne 

  1 ano 

tělesné postižení 0 ne 

  1 ano 

mentální postižení 0 ne 

  1 ano 

zvláštní zdravotní potřeby 0 ne 

  1 ano 

psychiatrické onemocnění 0 ne 

  1 ano 

poruchy chování 0 ne 

  1 ano 

ADHD 0 ne 

  1 ano 
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Příloha č. 4: Otázky a odpovědi Analýzy fluktuace případů (tabulka) 

Sociálně právní situace rodiny  (i 

více možností) 

   1 = sociálně slabá rodina 

  2 = rozvedení rodiče 

  3 = nesezdaní rodiče 

  7 = jeden rodič zemřel 

  8 = oba rodiče zemřeli 

  9 = dítě odmítnuto/opuštěno jedním z rodičů 

  10 = dítě odmítnuto/opuštěno oběma rodiči 

  11 = jeden rodič zbaven/omezen rodičovských práv 

  12 = oba rodiče zbaveni/omezeni rodičovských práv 

  13 = jeden rodič ve vězení 

  14 = oba rodiče ve vězení 

  15 = dítě v příbuzenské péči 

  16 = dítě v adoptivní rodině 

  17 = dítě v pěstounské péči 

  18 = jiné 

Hlavní důvod pro přijetí  (i více 

možností) 0 = nepříznivá sociální situace 

   

  2 = potvrzené zneužívání/zanedbávání 

 

3 = dítě opuštěno rodiči 

  4 = nezvládání problémového chování dítěte 

  5 = rodiče nezvládají péči z důvodu postižení dítěte 

  

6 = rodiče nezvládají péči z důvodu speciálních 

potřeb rodičů (omezená rodičovská kapacita) 

  7 = škola nezvládá problémové chování dítěte 

  8 = drobná kriminální činnost 

  9 = závažná kriminální činnost 

  10 = drogy 

  11 = alkohol 

  12 = útěky z domova/jiné péče 

  13 = záškoláctví 

  14 = předčasný sexuální život 

  16 = rodič ve výkonu trestu 

  17 = jiné 

   

Soudní rozhodnutí  (i více možností) 0 = předběžné opatření 

  1= nařízená ústavní výchova 
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  2 = se souhlasem rodičů 

  3 = bez souhlasu rodičů 

  4 = dobrovolný pobyt 

Počet sourozenců (dostupné pouze 

pro příchody) Napište číslo. 

Počet sourozenců ve stejné instituci 

(dostupné pouze pro příchody) Napište číslo. 

Počet sourozenců v jiných 

institucích (dostupné pouze pro 

příchody) Napište číslo. 

Počet sourozenců doma (dostupné 

pouze pro příchody) Napište číslo. 

Četnost kontaktu dítěte s rodinou 

(dostupné pouze pro příchody) 0 = není;  

  1 = týdně;  

  2 = měsíčně;  

  3 = čtvrtletně;  

  4 = každých šest měsíců;  

  5 = jednou ročně nebo méně často 

  6 = dítě chodí domů o prázdninách  

  7 = dítě odmítá kontakt 

  8= dlouhodobá propustka 

  9 = denně 

Medikace 0 = žádná medikace 

  1 = pravidelná medikace 

  (prosím specifikujte) 

  2 = pravidelná medikace (psychiatrická) 

Speciální potřeby  (i více možností) 0 = žádné potřeby 

  1 = smyslové postižení 

  2 = tělesné postižení 

  3 = mentální postižení 

  

4 = zdravotní potřeby (např. epilepsie, žloutenka, 

astma …) 

  5 = psychiatrické onemocnění 

  6 = poruchy chování 

  7 = ADHD 

  8 = autismus 

  9 = jiné 

 Např. 1998 

Datum příchodu do zařízení Např. 26.6.2008 

Datum odchodu ze zařízení Např. 19.5.2010 

Datum konání výzkumu (místo data 

ochodu) Např. 19.5.2010 

Kam bylo dítě propuštěno? 

(dostupné pouze pro odchody) 0 = do biologické rodiny 

  1 = do příbuzenské péče 
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  2 = výchovný ústav 

  3 = dětský domov se školou 

  

4 = domov pro osoby se zdravotním postižením 

(dříve ÚSP) 

  5 = dětský domov 

  6 = výchovný ústav 

  7 = pěstounská rodina 

  8 = adoptivní rodina 

  

9 = adoptivní rodina v zahraničí (mezinárodní 

adopce) 

  10 = dítě zemřelo 

  11= neví se 

  12 = jiné 
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Příloha č. 5: Obsah individuálního plánu ochrany dítěte, jak jej stanoví návrh 

prováděcí vyhlášky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o 

sociálně právní ochraně dětí a některé další související zákony 

 

Obsah individuálního plánu ochrany dítěte 

(1) Individuální plán ochrany dítěte vymezuje očekávané cíle, kterých má být 

dosaženo na straně dítěte, rodiny a širšího prostředí rodiny a rozsah činností, které 

vedou k překonání složité životní situace dítěte a rodiny, včetně termínu jejich realizace 

a předpokládaných dopadů. Individuální plán ochrany dítěte se zaměřuje zejména na 

a) posílení úlohy a funkce rodiny,  

b) rozvíjení pečovatelských a výchovných schopností rodiny,  

c) pomoc při sociálním začleňování rodiny,  

d) metody práce s rodinou,  

e) rozsah intervencí a pomoci při péči o dítě a jeho výchově,  

f) způsob sledování fungování rodiny po ukončení práce s rodinou,  

g) poskytování pomoci dětem, umístěným v náhradní péči a jejich rodinám,  

h) poskytování pomoci rodinám zajišťujícím náhradní péči dítěti.  

 

(2)  Individuální plán ochrany dítěte obsahuje zejména 

a) příčiny ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany, 

b) vyhodnocení druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytnutí 

pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, včetně 

stanovení cíle těchto opatření, 

c) postup spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany s ostatními orgány veřejné moci a 

dalšími subjekty zapojenými do řešení situace dítěte, 

d) rozsah spolupráce rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte s orgány 

sociálně-právní ochrany a dalšími subjekty zapojenými do řešení situace dítěte, 

e) časový plán pro provádění konkrétních opatření sociálně-právní ochrany, 

f) způsob hodnocení a ověřování plnění naplánovaných opatření nezbytných k ochraně 

dítěte ze strany rodičů, jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, orgánů sociálně-

právní ochrany a dalších subjektů zapojených do řešení situace dítěte, a návrh dalších 

potřebných opatření nezbytných k ochraně dítěte. 

 

(3) Při tvorbě individuálního plánu se zohledňují možnosti rodičů a dítěte, včetně 

možností a zdrojů vnější podpory. 

(4) Individuální plán ochrany dítěte vymezí úkoly a rozsah zapojení orgánů 

sociálně-právní ochrany, poskytovatelů služeb a dalších subjektů při řešení situace 

dítěte a rodiny s přihlédnutím k stupni obtížnosti vykonávaných úkolů. 

(5)  Formou intervence a pomoci při péči o dítě a jeho výchově podle 

odstavce 1 písm. e) se rozumí zejména  

a) konzultace a odborné poradenství, 

b) terapie a mediace, 

c) zprostředkování odborných služeb pro rodiny s dětmi,  

d) právní pomoc, 
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e) poskytování podpory dětem, 

f) poskytování pomoci rodinám při zlepšování jejich životní situace, včetně získávání 

dovedností pro řádné vedení domácnosti, 

g) poskytování pomoci rodinám při řešení sociálních problémů, 

h) poskytování pomoci rodinám při řešení psychologických problémů, 

i) poskytování pomoci rodinám při řešení výchovných problémů s dětmi, 

j) podpora společenských aktivit rodiny,  

k) poskytování pomoci při hledání práce, nástupu do práce a udržení výdělečné 

činnosti.  

 

 


