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ANOTACE 

 

Diplomová práce je zaměřena na činnost střediska výchovné péče jako instituce, 

která poskytuje služby dětem s negativními projevy v chování a s rizikem vzniku či 

rozvoje poruch chování a jejich rodinám.  Středisko nabízí pomoc také klientům kurátora 

pro děti a mládež, jehož úloha při výkonu sociálně-právní ochrany je zmíněna v první 

kapitole. Věnována je zde pozornost rovněž základním principům multidisciplinární 

spolupráce a sanace rodiny. Další část práce přibližuje činnost SVP, organizaci preventivně 

výchovné péče o klienty a nabídku konkrétních služeb střediska. V praktické části je 

činnost SVP reflektována kurátory pro děti a mládež.   

Cílem práce je zhodnotit přínos služeb střediska výchovné péče z pohledu 

pracovníka OSPOD a posoudit, jaké možnosti nabízí středisko při předcházení ústavní 

výchově a v rámci sanace rodiny s dítětem s výchovnými problémy.  
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ANNOTATION 
 

 

The thesis focuses on the activity of an educational care centre as an institution 

which provides services for children who show negative signs in their behaviours and 

prone to develop behavioural disorders, as well as for their families. The centre also offers 

help to clients of a children and youth curator, whose role, as part of providing social and 

legal protection, is mentioned in the first chapter. In addition, attention is given to basic 

principles of a multidisciplinary cooperation and rehabilitation of a family. Another part 

describes the activity of the centre, an organisation providing preventive educational care 

for clients, and specific services of the centre. In the practical part the centre activity is 

portrayed by children and youth curators.  

The objective of the thesis is to evaluate the benefits of the educational care centre 

from the point of view of an OSPOD (a government body for social and legal protection of 

children) employee and asses what opportunities the centre offers when preventing 

institutional care and as part of rehabilitation of a family with a child who has behavioural 

issues.  
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ÚVOD 

 

 

Práva dítěte a jejich účinná ochrana patří k tématům, která zajímají laickou i 

odbornou veřejnost. Děti mají právo na zajištění podmínek, které umožní naplňovat jejich 

individuální potřeby. Některé z nich jsou ovšem od počátku svého života určitým 

způsobem znevýhodňovány, buď na základě vrozených dispozic nebo vnějších vlivů či 

kombinací obojího. Jedním ze základních předpokladů k prožití spokojeného a 

smysluplného života je úspěšná socializace, kterou chápeme jako proces přiměřeného 

včleňování jedince do společnosti, tedy mj. osvojení si psaných i nepsaných norem 

chování, zvyků a hodnot dané společnosti. Primární socializace dítěte probíhá v rodině. 

Pokud rodina plní své funkce, dítě má právě zde zajištěny nejlepší podmínky pro svůj 

zdravý vývoj. Selhávající rodinu je nutné podpořit v jejích kompetencích a nabídnout jí 

pomoc v období, kdy nedokáže vlastními silami problematickou situaci zvládnout. Je 

namístě zhodnotit rizika ohrožení dítěte a hledat nejvhodnější řešení k úpravě 

nevyhovujícího stavu. Pomoc dítěti prostřednictvím jeho rodiny se ukazuje tou správnou 

cestou, neboť právě rodinné prostředí může uspokojit nejen fyzické, ale také veškeré 

psychické potřeby dítěte. Aby dítě mohlo vyrůst v harmonickou osobnost, potřebuje ke 

svému rozvoji dostatek kvalitních podnětů, smysluplný řád a stálost, zážitek prvotních 

emocionálních a sociálních vazeb, díky nimž získává určitou životní jistotu. Ve funkční 

rodině může současně uspokojit potřebu společenské hodnoty a otevřené budoucnosti 

s životní perspektivou. 
1
  

Konkrétní strategie a opatření k ochraně práv nezletilých dětí využívané v České 

republice vycházejí z platných legislativních norem, např. z Listiny základních práv a 

svobod, a především z mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, která se stala inspirací pro 

vznik zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tento zákon upravuje výkon sociálně-právní 

ochrany dětí jako důležité součásti celé oblasti ochrany dětských práv. Jejím základním 

hlediskem je zájem a blaho dítěte. Záměrem připravované novely zmíněného zákona je 

efektivněji nastavit systém péče o ohrožené děti, který umožní všestranný rozvoj 

nezletilého v jeho rodině, příp. v rodině náhradní. 

                                                 

1
 Matějček, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství, s.  115-116 
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Důsledná ochrana práv dětí však není záležitostí jediného resortu. Pro úspěšnost 

systému je třeba propojit aktivity všech institucí, státních i nestátních, které s dítětem 

přicházejí do kontaktu. K základním principům, které jsou nyní prosazovány, proto patří 

také mezioborová spolupráce všech zúčastněných subjektů při ochraně práv dětí. 

Integrovaně fungující systém je jedním z hlavních cílů Národní strategie ochrany práv dětí, 

jež umožní mj. odstranění diskriminace a nerovného přístupu vůči dětem, upřednostnění 

individuální péče před péčí ústavní a zajištění kvality života pro děti a jejich rodiny apod. 
2
  

Pokud je zmíněna péče o ohrožené děti, je namístě do této kategorie zahrnout 

rovněž nezletilé s negativními projevy v chování, děti, které jsou ohroženy sociálně 

patologickými jevy. Touto klientelou se v rámci sociálně-právní ochrany dětí zabývá 

kurátor pro děti a mládež, který v zájmu nezletilých spolupracuje s dalšími odborníky. 

Tato diplomová práce je zaměřena na činnost střediska výchovné péče, 

školského zařízení, které poskytuje diagnostické, výchovně preventivní a terapeutické 

služby rodinám s ohroženými dětmi. Zmíněná instituce se podílí na prevenci sociálně 

patologických jevů a na prevenci vzniku či rozvoje poruch chování u dětí a dospívajících. 

Práce by měla nabídnout pohled na zmíněnou instituci tzv. zvenčí. Jejím cílem je činnost 

střediska výchovné péče zhodnotit z pohledu kurátora pro děti a mládež jako pracovníka 

OSPOD. Součástí diplomové práce je proto i stručná empirická sonda, jejíž závěry 

vycházejí z analýzy dat, které poskytli kurátoři pro děti a mládež. Podělili se tak o své 

názory na činnost SVP jako spolupracující organizace, na nabídku služeb střediska a 

možnosti vzájemné spolupráce při sanaci rodiny s dítětem s výchovnými problémy.  

Domnívám se, že s ohledem na efektivní proces ochrany veškerých práv 

nezletilých dětí a na nutnou prevenci ústavní výchovy je zapotřebí rozvíjet 

multidisciplinární spolupráci všech odborníků, kteří mohou být nápomocni úspěšné sanaci 

rodiny s jakkoli ohroženým dítětem.   

 

 

 

 

                                                 

2   MPSV: Vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí - „Právo na dětství“. Dostupné z 

http://www.mpsv.cz/cs/11901 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 SANACE RODINY A ÚLOHA KURÁTORA PRO DĚTI A 

MLÁDEŽ 

 

Rodinu považujeme za základní jednotku společnosti, za přirozené místo pro 

výchovu a zdravý vývoj dítěte. Některé funkce rodiny již v dnešní době může zajistit stát, a 

to například v situaci, kdy rodina není ekonomicky soběstačná. V emocionální sféře však 

má rodina stále naprosto nezastupitelné místo. Jak zmiňuje Matoušek, „dítě nemůže získat 

základní pocit jistoty bez jistoty v blízkých lidech. Dítě si nemůže osvojit žádoucí 

dovednosti, postoje a hodnotovou orientaci, aniž by nebylo vystaveno trvalému působení 

angažovaných dospělých pečovatelů.“ 
3
  

Za péči a výchovu nezletilých dětí jsou v prvé řadě zodpovědní jeho rodiče. 

Rodičovskými povinnostmi lze chápat „soubor povinností a pravomocí, jejichž cílem je 

zajistit morální a materiální spokojenost dítěte, především pečováním o osobu dítěte, 

udržováním osobních vztahů s ním a zajištěním jeho vzdělání a výživy, jeho zákonného 

zastupování a správy jeho majetku.“
4 

 Stát však může, pokud je to v zájmu dětí, do 

výchovy a péče rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu zasáhnout, a to s ohledem 

na nutnou ochranu ohroženého dítěte.
5
  Vždy se však jedná o velmi závažný zásah do 

lidských práv, a proto smí takové opatření učinit pouze soud.  

Sanace rodiny je jedním z úkolů sociálně-právní ochrany dětí a tyto úkoly plní také 

kurátor pro děti a mládež. Úspěšnost sanace závisí mimo jiné na dostupných prostředcích 

pomoci, jež lze nabídnout konkrétní rodině, a v této souvislosti je třeba zvážit také 

možnosti spolupráce s dalšími odborníky.  

                                                 

3
 Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce, s. 182- 183 

4
 Příloha Doporučení č. R(84)4 Rady Evropy, Výboru ministrů, in Soubor vybraných dokumentů Rady 

Evropy v oblasti ochrany práv dětí, s. 5 

5
 Za ohrožené dítě můžeme v souvislosti se Zákonem o SPOD považovat každé dítě, jehož vývoj je ohrožen 

nedostatečným naplňováním jeho potřeb, dítě, na něž se vztahuje SPOD. Pemová, Ptáček uvádějí jako 

výstižnější termín „dítě v ohrožení“, tj. „dítě s omezenou sociální percepcí, traumatizované dítě, dítě 

s handicapem, dítě s problematickým chováním“. – viz  Sociálně-právní ochrana dětí v praxi, s. 22-23 
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1.1 Termín sanace rodiny a její legislativní vymezení 

 

Sanaci rodiny můžeme chápat jako podporu konkrétní rodiny zvenčí v době, kdy 

rodina sama není schopna plnit veškeré své funkce. Rodiče kupř. zanedbávají dohled a péči 

o nezletilé děti, jejich výchovné vedení je nedostatečné. Nemají dostatečné rodičovské 

kompetence, nemohou nebo nechtějí plnit své povinnosti a zajistit veškeré potřeby svých 

dětí. Účelem sanace je podpořit rodinu v jejím fungování. Proto je třeba nejprve zjišťovat 

možnosti samotné rodiny, hledat zdroje sociální opory v jejím nejbližším okolí, případně 

nabídnout odbornou pomoc tak, aby byla rodina zachována. Podle Matouška jsou sanací 

míněny veškeré vhodné „postupy podporující fungování rodiny, které jsou opakem 

postupů vyčleňujících některého člena kvůli tomu, že někoho ohrožuje, příp. kvůli tomu, 

že je sám někým z rodiny ohrožen.“
6
 Bechyňová rovněž upozorňuje, že „základním 

principem sanace rodiny je podpora dítěte prostřednictvím pomoci jeho rodině.“ Sanaci 

rodiny pak chápe jako „soubor opatření sociálně-právní ochrany, sociálních služeb a 

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

dítěte a dítěti, jehož sociální, biologický a psychologický vývoj je ohrožen.“ 
7
 

Veškerá tato opatření by měla zmírnit či odstranit konkrétní příčiny ohrožení dítěte 

a podpořit rodinu jako celek, v zájmu všech dětí, které v ní vyrůstají. Sanovat rodinu je 

mnohdy potřeba i v případech závažných výchovných potíží dětí. Pokud výchovné vedení 

dítěte či dospívajícího selhává, je namístě sestavit plán, jak pomoci rodině zvládnout 

situace, kdy např. dítě zanedbává povinnou školní docházku, nerespektuje své rodiče, 

užívá drogy, utíká z domova nebo páchá trestnou činnost. Při řešení jednoho problému je 

někdy možné rozkrýt další, často dlouhodobé a závažné potíže rodiny.  

Postupy v rámci sanace lze zaměřit na velmi široké spektrum oblastí podle potřeb 

konkrétní rodiny. Osoby odpovědné za výchovu je často nutné podpořit při řešení 

finančního zajištění dětí, hledání zaměstnání nebo získání dávek státní sociální podpory či 

dávek hmotné nouze, mj. k úhradám školních potřeb či volnočasových aktivit dětí. Sociální 

pracovník se setkává s rodinami sociálně znevýhodněnými, které se potýkají 

s nevyrovnaným rodinným rozpočtem, se zadlužením a s problémy při udržení bydlení. 

Další z problematických oblastí rodiny bývá organizace chodu domácnosti. Sanace může 

                                                 

6
 Matoušek O., 2003, in Bechyňová, Konvičková, Sanace rodiny, s. 17 

7
 Bechyňová, V., Konvičková, M., Sanace rodiny, s. 18 
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být zaměřena také na obsah rodičovství, tedy na nácvik rodičovského chování 

v konkrétních situacích, úpravu režimu dne, na posílení výchovných kompetencí.
8
  

Zákonný rámec sanace rodiny tvoří především Úmluva o právech dítěte, jež byla 

vyhlášena Valným shromážděním OSN v listopadu roku 1989 a kterou přijala i Česká 

republika. Tento mezinárodní dokument stanovuje práva dětí, občanská, politická, 

ekonomická sociální či kulturní, a povinnosti státu směřujících k ochraně těchto práv.  Dítě 

má právo mj. znát své rodiče i právo na jejich péči. Pokud je dítě zbaveno rodinného 

prostředí, má zajistit ochranu dítěte a potřebnou pomoc stát. Prvotní odpovědnost za 

výchovu a vývoj dítěte však mají rodiče, jejichž péče však musí být v zájmu dítěte.
9
  

K zákonným normám, které upravují sanaci rodiny, patří zákon o sociálně-právní ochraně 

dětí a zákon o sociálních službách.  

 

 

1.2 Sociálně-právní ochrana dětí  

 

Sociálně-právní ochrana dětí je součástí veřejného práva České republiky. 

Upravena je samostatným zákonem, který nabyl účinnosti 1. dubna 2000. Tento zákon lze 

považovat za stěžejní v oblasti ochrany práv dětí u nás, neboť upravuje základní práva a 

povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí pří výkonu své činnosti směřujících 

k zajištění ochrany nezletilých. Zmiňuje rovněž práva rodičů a práva dětí a uvádí opatření, 

kterých lze v jejich zájmu využít. Sociálně-právní ochrana dětí představuje „zajištění práva 

dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, 

svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu 

dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo 

vykořisťováním“.
10

  Je výkonem státní správy. V přenesené působnosti ji zajišťují krajské 

úřady, obecní úřady s rozšířenou působnosti a obecní úřady, dále MPSV a Úřad pro 

mezinárodně-právní ochranu dětí, i obce a kraje v samostatné působnosti. Pro výkon této 

                                                 

8
   Sanace je spolupráce. Metodický projekt – o .s. Střep, Nadace Sirius, s. 37-38 

9
 Úmluva o právech dítěte. Dostupné z http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-

ditete.pdf  

10
 Sociálně-právní ochrana dětí – obecný úvod. Dostupné z http//mpsv.cz/cs/7242 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf
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správy se zřizují komise pro sociálně-právní ochranu dětí a výkonem SPOD mohou být 

pověřeny další právnické a fyzické osoby. 

 Lze tedy říci, že za ochranu práv dětí přebírá zodpovědnost stát a zaštiťuje ji 

prostřednictvím legislativy i konkrétní činností státních i nestátních subjektů. Součástí této 

ochrany je i sociálně-právní ochrana dětí, jež je centrálně řízena státem, ovšem jednotlivá 

opatření vykonávají sociální pracovníci zařazení do systému SPOD v místech, kde se 

nezletilí ohroženi nefunkčním rodinným prostředím zdržují.
11

   

Základním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte.
12

  Při 

výkonu SPOD je nutné zaměřit se především na předcházení situacím, kdy rodiče neplní 

povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a aktivně vyhledávat děti, které 

vyžadují pozornost orgánů SPOD. Pracovníci OSPOD se mohou dožadovat součinnosti 

škol, školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů, které jsou povinny 

informovat o dětech, jejichž práva mohou být ohrožena. Dalším z úkolů sociálně-právní 

ochrany dětí je sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a činit kroky k jejich eliminaci.
13

  

Orgánům sociálně-právní ochrany dětí nabízí zákon soubor opatření, která mohou 

na ochranu nezletilých dětí využít. Novotná jako jedna z autorek zákona k tomuto tématu 

shrnuje: „Vůdčím pravidlem pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí je princip 

preventivního působení na rodinné vztahy, jsou-li zasaženy tak, že přichází v úvahu 

působení veřejné moci. Opatření sociálně-právní ochrany jsou hierarchicky uspořádána ve 

vnitřně provázaný celek, umožňující volbu nástrojů podle konkrétní situace, v níž se dítě 

nachází, a podle intenzity ohrožení.“
14

 Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména 

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

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

rodiny.
15

   

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně, všem dětem, které ji potřebují, 

bez jakékoli diskriminace. Dítětem je míněna osoba, která nedosáhla osmnácti let věku, 

pokud nebylo zletilosti dosaženo jiným způsobem.  

 

 

                                                 

11
 Pemová, T., Ptáček, R. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi, s. 27 

12
 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, §4, §5 

13
 Zákon o sociálně- právní ochraně děti, viz Hlava I., §10 

14
 Novotná, V., komentář k zákonu o SPOD, 3. aktualizované a doplněné vydání, 2007, s. 7 

15
 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., § 1, odst. 1 
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1.3 Funkce kurátora pro děti a mládež  

 

Kurátor pro děti a mládež je specializovaný pracovník sociálně-právní ochrany dětí, 

jež se zabývá dětmi a mladistvými s poruchami chování. Do jeho kompetence spadají 

nezletilí, kteří, „vedou zahálčivý nebo nemravný život, spočívající zejména v tom, že 

zanedbávají školní docházku, nepracují, přestože nemají dostatečný zdroj obživy, požívají 

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

patnácti let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně 

páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití“ a dále ty, “které se opakovaně 

dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za 

výchovu dítěte.“
16

   

Ze statistik MPSV ČR, které výkon SPOD zaštiťuje, vyplývá, že větší část klientely 

kurátora pro děti a mládež je ve věku od 15 do 18 let. Převážně jsou řešeny závažné nebo 

opakované výchovné problémy, jež se opět více projevují ve zmíněné věkové kategorii, a 

to zvláště u chlapců. Ve více než devíti tisících případech byla v rámci republiky v roce 

2010 řešena protiprávní činnost nezletilých do 18 let, více bylo evidováno provinění 

mladistvých než jednání dětí do 15 let, která by byla jinak považována za trestný čin, 

pokud by tyto osoby byly trestně odpovědné. Níže přiložená tabulka shrnuje rovněž 

některá opatření ve výchově uložená nezletilým a počet návrhů kurátorů na ústavní nebo 

ochrannou výchovu. Právě činnost OSPOD by měla být prvotně zaměřena na prevenci 

odebrání dítěte z rodiny. Soud ji ve většině případů uloží až v situaci, kdy jiná výchovná 

opatření nevedla k nápravě. 

 

  
Číslo 

řádku 
Celkem 

z toho 

  děti do 15 let z toho dívek mladistvých z toho dívek 

a b 1 2 3 4 5 

Počet 

evidovaných 
79 46 724 18376 5753 28 348 7910 

             Tabulka 1. Klienti kurátora pro děti a mládež v r. 2010 
17

 

                                                 

16
 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, § 6, odst. 1, písm. c, d 

17
 Roční výkaz MPSV ČR o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2010. Dostupné z 

http://www.mpsv.cz/cs/7260 
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Číslo 

řádku 
Celkem 

z toho 

dětí z toho dívek mladistvých 
z toho 

dívek 

a b 1 2 3 4 5 

Trestná činnost 81 9275 3468 720 5807 780 

Přestupky 82 5977 x x 5977 1269 

Výchovné problémy 83 22966 11030 3621 11936 3934 

Dohledy 84 1854 858 316 996 402 

Uložená výchovná opatření 

mladistvým 
84a 1009 x x 1009 128 

Opatření uložená dětem 

mladším 15 let 
84b 859 859 144 x x 

Návrh na předběžné 

opatření 
85 615 307 123 308 147 

Návrh na ústavní výchovu 86 575 301 100 274 99 

Návrh na ochrannou 

výchovu 
87 35 8 0 27 128 

          Tabulka 2. Klienti řešení kurátorem pro děti a mládež v r. 2010 
18

 

 

1.3.1 Zákonný rámec činnosti kurátora pro děti a mládež 

 

Kurátor pro děti a mládež postupuje při výkonu sociálně-právní ochrany v souladu 

s platnými zákonnými normami a řídí se rovněž etickými pravidly sociální práce. Jeho 

činnost je upravena zvláštními zákony, které se dotýkají uvedené agendy. Zákon o 

sociálně-právní ochraně dětí je stěžejní právní normou, která popisuje činnost pracovníka 

SPOD v zájmu dítěte, uvádí jeho povinnosti i práva a povinnosti spolupracujících subjektů 

při výkonu SPOD. Sociálně-právní ochrana nabízí takový soubor opatření, která umožňují 

efektivní sociální práci s rodinou s ohroženým dítětem, případně za spolupráce dalších 

subjektů, školských zařízení, neziskových organizací apod. 

                                                 

18
 Roční výkaz MPSV ČR o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2010. Dostupné z 

http://www.mpsv.cz/cs/7260 
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Funkce „kurátor pro děti a mládež“ je dosud užívána pouze zvykově a není v žádné 

právní normě výslovně uvedena. Ke změně by mělo dojít s  připravovanou novelou zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí. Dalším z důležitých zákonů, jimiž se kurátor řídí, je zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o rodině, trestní zákoník a trestní řád, občanský 

soudní řád a zákon o přestupcích či zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy a 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. 

 

1.3.1.1  Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

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

předpisů, upravuje mj. činnost pracovníka SPOD, mezi jehož úkoly náleží i preventivní 

péče a poradenství, a uvádí jednotlivá opatření sociálně-právní ochrany, jež je možné 

v zájmu nezletilých dětí využít. Pracovníci zařazení do systému SPODjsou povinni 

vyhledávat děti, které vyžadují sociálně-právní ochranu, působit na rodiče, aby plnili 

povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, a poskytnout či zprostředkovat 

rodičům např. poradenství k uplatnění práv a nároků dítěte.
19

  Kurátor pro děti a mládež 

pak má povinnost projednat s rodiči odstranění zjištěných nedostatků ve výchově dítěte a 

s dítětem nedostatky v jeho chování. Právě kurátor nabízí osobám odpovědným za 

výchovu možnosti spolupráce s psychologem či jiným odborníkem s cílem sanace rodiny. 

V rámci sociální práce s rodinou se pracovník OSPOD zaměřuje i na využívání 

volného času dítětem vyžadujícím zvláštní pozornost, sleduje u dětí projevy 

nesnášenlivosti a násilí, „působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se 

zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti“, a při výkonu své činnosti 

„pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich 

chování“
20

 V rámci pohovorů motivuje nezletilé k plnění povinností, pravidelné školní 

docházce, respektování rodičů a předcházení protiprávnímu jednání. Při projednávání 

nedostatků v chování dítěte mohou ovšem vyplynout i další důležité skutečnosti, které 

ohrožují zdárný vývoj dítěte. Kurátor tedy nezajišťuje pouze určitý dohled, ale současně by 

měl nabídnout bezpečný prostor pro otevření dalších témat. Nezletilý totiž může podle 

                                                 

19
 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č.  359/1999 Sb., dle § 10 

20
  Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 sb., dle § 32 
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tohoto zákona žádat především OSPOD o pomoc při ochraně svých práv, a to i bez účasti 

dospělé osoby či vědomí rodičů. 
21

   

V aktuálně platném znění zákona není agenda kurátora pro děti a mládež přímo 

zmíněna. V novele, jejíž účinnost by měla nastat zřejmě 1. 1. 2013, se zavádí pojem 

sociální kurately pro děti a mládež, která je „specificky zaměřenou činností, spočívající 

v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění, zamezení prohlubování nebo 

opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.“
22

  

 

V § 32, odst. 4 jsou zmíněny konkrétní činnosti, které kurátor jako zaměstnanec 

obce s rozšířenou působností vykonává:  

„a) analyzování situace v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a 

navrhování preventivních opatření, 

b) účast na přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému v souladu se zákonem 

o přestupcích, trestním řízení vedeném proti mladistvému a řízení o činech jinak 

trestných u dětí mladších 15 let podle zvláštního právního předpisu, 

c) návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných 

problémů, dětí s uloženou ochrannou výchovou, dětí vzatých do vazby a ve výkonu 

trestního opatření odnětí svobody a rovněž rodičů těchto dětí, 

d) spolupráci s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména při 

zjišťování poměrů mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let 

pro účely řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či 

mladistvému podle zvláštního právního předpisu, 

e) pomoc dětem uvedeným v písmenu c) po propuštění z ochranné nebo ústavní 

výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem 

působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do 

rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti, 

f) zajištění návazné péče dětem uvedeným v písmenu c) i po dosažení zletilosti, 

zejména dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy; při zajištění  

návazné péče je kurátor pro děti a mládež povinen spolupracovat zejména s obcemi 

v samostatné i přenesené působnosti, s krajskou pobočkou Úřadu práce, 

                                                 

21
  Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb, § 8, odst. 1,2 

22
  Prezentace MPSV ĆR, Doležal, Zárasová. Novela zákona č. 359/1999 Sb., 26.9.2004 
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s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy.“
23

  

 

Novela přináší změny, z nichž některé jsou již v praxi využívány. Patří k nim 

povinnost pracovníků SPOD vést případové konference a vypracovávat individuální plán 

ochrany dítěte. O těchto bodech bude v dalších částech práce pojednáno blíže. Záměrem 

novely je nastavení systému péče o ohrožené děti a rodiny, který zabezpečí všestranný 

rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném nebo v náhradním rodinném prostředí.  

 

1.3.1.2  Zákon o rodině 

Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů, upravuje mimo jiné 

vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, výživné a další instituty rodinného 

práva. Podle této zákonné normy rozhoduje soud také o opatřeních ve výchově dítěte.  

V § 31 je popsána rodičovská zodpovědnost jako souhrn práv a povinností při péči 

o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a 

mravný vývoj, při zastupování nezletilého dítěte, při správě jeho majetku. Výčet práv a 

povinností rodiče vůči nezletilému dítěti v rámci rodičovské zodpovědnosti je rozsáhlý; 

náleží mezi ně také zajištění zdravotní péče i vhodných materiálních podmínek, bydlení, a 

rovněž výchova dítěte. Pojem výchovy není v zákoně přesně definován. Obecně lze říci, že 

se jedná o „velmi široký komplex vztahů, jejichž základem je usměrňování a řízení jednání 

dítěte, jeho chování, postojů, poslušnosti a odpovědnosti, schopnosti rozhodování, 

schopnosti citu a empatie, a samozřejmě též jeho vzdělání a získávání potřebných 

informací, a to jak všeobecně, tak i za účelem zajištění budoucího vzdělání.“
24

 

Je třeba dodat, že „při výkonu práv a povinností uvedených v odstavci 1 jsou rodiče 

povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled 

odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, 

aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj.“
25

 Právě přiměřený dohled nad dítětem mnoho rodičů 

podceňuje a následky v podobě výchovných problémů řeší kurátor pro děti a mládež.  

                                                 

23
 Prezentace MPSV ĆR, Doležal, Zárasová. Novela zákona č. 359/1999 Sb., 26.9.2004 

24
  Zákon o rodině, komentář  k § 31, s. 95 

25
  Zákon o rodině, § 31, odst. 2 
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Pokud se nepodaří usměrnit vztahy v rodině a zajistit dítěti dostatečné výchovné 

vedení, zamezit vzniku a pokračování rizikového chování nezletilého, může se kurátor pro 

mládež obrátit na opatrovnický soud a navrhnout zahájení řízení o vyslovení výchovných 

opatření soudu.  

Dohled nad výchovou nezletilého je opatřením ve výchově, které bývá 

opatrovnickými soudy nařizováno nejčastěji, například z důvodu nerespektování rodičů 

dítětem, z důvodů záškoláctví, užívání omamně psychotropních látek apod. Je zřejmé, že 

provádění dohledu nad výchovou dítěte není v možnostech okresních soudů, a proto je 

fakticky provádí pracovník SPOD, často právě kurátor pro děti a mládež, který je s rodinou 

dlouhodobě v kontaktu. OSPOD si zjišťuje, jak dítě plní své povinnosti, jaké má chování 

doma a ve škole, případně další skutečnosti podle důvodů, které vedly k nařízení opatření. 

Pravidelně pak o aktuálních poměrech nezletilého informuje soud, který si o písemné 

zprávy žádá. V rámci práce s rodinou nabízí kurátor pro děti a mládež rodičům možnosti 

jak zlepšit výchovné vedení dítěte. Jednou z nich je i nabídka spolupráce se střediskem 

výchovné péče, příp. s jiným odborným zařízením. Dalšími výchovnými opatřeními jsou 

napomenutí a výchovné omezení. Napomenout lze dítě, rodiče i třetí osobu, jež na dítě 

negativně působí. Napomenout rodiče by měl soud, jestliže „zanedbali nebo porušili 

některou ze svých povinností vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, ale i povinnosti, 

které rodičům ve vztahu k dítěti ukládají jiné právní předpisy. Rodiče například nechávají 

dítě bez dozoru, dítě zanedbává povinnou školní docházku apod.“ K účelu dalšího 

z výchovných opatření Zoubková na tomtéž místě uvádí: „ Omezení má zabránit 

škodlivým vlivům na výchovu dítěte. Může se jednat například o zákaz návštěv 

fotbalových utkání, videoheren apod.“
26

   

Je však třeba konstatovat, že plnění opatření ve výchově stanovená rozhodnutím 

opatrovnického soud nelze vymáhat. Jestliže dohled nad výchovou dítěte prokazatelně 

neplní svou funkci, soud zváží, zda je namístě zahájit řízení o nařízení ústavní výchovy. 

Ústavní výchovu může soud nařídit nad dítětem, jehož výchova byla vážně narušena nebo 

vážně ohrožena a jiná opatření nevedla k nápravě. Výchova dítěte je vážně ohrožena, 

jestliže „rodiče dítěte zanedbávají po stránce výchovné, citové, materiální, hygienické 

apod., nevykonávají nad ním dohled, tolerují záškoláctví, gambling, požívání alkoholu, 

drog. Ústavní výchova v těchto případech má plnit ještě funkci preventivní. Vážně 

narušena je výchova dítěte samotnými rodiči, jejich asociálním chováním a vlivy širšího 
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rodinného prostředí nebo dalšími osobami, se kterými se dítě stýká. Ústavní výchova by 

v tomto případě již měla plnit funkci nápravnou.“
27

 

Cílem sanace rodiny je ovšem předejít nařízení ústavní výchovy nad nezletilým, za 

příp. pomoci spolupracujících odborníků.  

 

1.3.1.3 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

V lednu 2004 nabyl účinnosti zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále jen 

ZSVM). Účelem zákona je především výchovné působení na děti do 15 let věku a 

mladistvé ve věku od 15 do 18 let.  Výrazně se v něm objevují prvky restorativní, tedy 

obnovující justice, která je mnohem více než justice odplatná zaměřena na konflikt mezi 

obětí a pachatelem, na odstranění či zmírnění následků trestného činu. Zoubková 

vysvětluje koncepci obnovující trestní spravedlnosti jako „úsilí po obnovení trestným 

činem narušeného či ohroženého systému chráněných hodnot a sociálních vztahů. Jde o 

kvalitativně nové pojetí odpovědnosti na řešení problému kriminality, které již není pouze 

v rukou státu, ale je rovněž v kompetenci těch, kterých se bezprostředně týká.“
28

  Tento 

model přináší alternativní tresty i možnosti alternativních způsobů řízení, tzv. odklonů, 

narovnání či podmíněné zastavení trestního stíhání. Mezi alternativními tresty můžeme 

zmínit i dohled probačního úředníka či již dobře známé obecně prospěšné práce.  

ZSVM „upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené 

v trestním zákoně, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a 

výkon soudnictví ve věcech mládeže.“
29

 Je třeba zdůraznit, že soudy pro mládež podle § 3, 

odst. 1 tohoto zákona ukládají sankce „směřující k obnovení narušených sociálních vztahů, 

začlenění dítěte mladšího patnácti let nebo mladistvého do rodinného a sociálního prostředí 

a k předcházení protiprávním činům“.
30

 Nebezpečnost činu musí být u mladistvých větší 

než malá, nikoli jen nepatrná. V řízení postupuje soud pro mládež „s přihlédnutím k věku, 

zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti níž se vede, aby její další 

vývoj byl co nejméně ohrožen, projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je 

                                                 

27
 Zoubková I., Kontrola kriminality mládeže, s. 79 

28
 Zoubková, I. Kontrola kriminality mládeže, s. 52 

29
 Jelínek, J., Melicharová, D. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže,  s pozn. a judikaturou, s. 5 

30
 Jelínek, J., Melicharová, D. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže,  s pozn. a judikaturou, s. 5, 6 
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umožnily, byly náležitě objasněny a za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost podle 

tohoto zákona. Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo k předcházení dalším 

protiprávním činům. Orgány činné podle tohoto zákona přitom spolupracují s příslušným 

orgánem sociálně-právní ochrany dětí.“
31

 Kurátor pro děti a mládež je od počátku zahájení 

trestního řízení v kontaktu s mladistvým a jeho rodinou. Pro potřeby orgánů činných 

v trestním řízení vypracovává zprávu o aktuálních poměrech mladistvého podezřelého, 

obviněného či obžalovaného, vyjadřuje se k důležitým skutečnostem z jeho života 

v průběhu celého procesu a navrhuje soudu pro mládež, jak rozhodnout v zájmu 

mladistvého či jakým způsobem dosáhnout účelu zákona v řízení proti nezletilému dítěti 

do 15 let věku. 

Mladistvému lze uložit podle ZSVM jedno či více ze tří druhů opatření. Jedná se o 

opatření výchovná, ochranná a trestní. Mezi výchovná opatření náleží dohled probačního 

úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí 

s výstrahou. Tento druh sankcí je nejmírnější a jeho účelem je výchovně působit na 

osobnost mladistvého s cílem usměrnit jeho další konání v životě. Ochrannými opatřeními 

jsou ochranné léčení, zabrání věci a ochranná výchova. Pokud nepostačí pro splnění účelu 

ZSVM uložení výchovného opatření ani ochranného opatření, může soud pro mládež uložit 

opatření trestní. Těmi jsou obecně prospěšné práce, odnětí svobody podmíněně odložené 

na zkušební dobu, odnětí svobody podmíněně odložením na zkušební dobu s dohledem, 

odnětí svobody nepodmíněné, peněžité opatření, propadnutí věci, zákaz činnosti, 

vyhoštění, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu. Mladistvý je v řízení 

zastoupen obhájcem. V zájmu mladistvého a s cílem zabránění dalšího páchání protiprávní 

činnosti vystupuje v řízení i kurátor pro děti a mládež.  

Hlava III. ZSVM  upravuje řízení ve věcech dětí mladších 15 let, které nejsou ještě 

trestně odpovědné. Jestliže se dítě dopustí činu, který by byl za jiných okolností trestným 

činem, je tento čin na základě návrhu státního zástupce rovněž projednán soudem. Řízení 

je vedeno podle občanského soudního řádu a nezletilý je před soudem vždy zastoupen 

opatrovníkem z řad advokátů. Pokud nepostačí k účelu zákona projednání věci před 

soudem, uloží soud dohled probačního úředníka, opatření zařazení dítěte do 

terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve SVP, 

                                                 

31
 § 3, odst.4, in Jelínek, J., Melicharová, D. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže,  s pozn. judikaturou, s. 5 
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případně i ochrannou výchovu, výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí 

s výstrahou. 

Cílem ZSVM je „dát prostor pro individuální terciární prevenci protiprávní činnosti 

mladistvých, mladých dospělých a dětí do 15 let a rodičů: 

o ukládáním přiměřených opatření (výchovných, léčebných, resp. trestních), 

o stimulací k převzetí větší odpovědnosti za spáchaný čin a nápravu následků, 

o položením důrazu na řešení problémů dalších zúčastněných osob (především obětí).“
32

 

 

1.3.1.4 Zákon o přestupcích 

Kurátor pro děti a mládež pracuje rovněž s mladistvým, proti kterému bylo 

zahájeno přestupkové řízení. Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, postihuje „zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je 

za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“
33

  Dítě do 15 let věku 

nemůže být za spáchání přestupku odpovědné. Jestliže je obviněn ze spáchání přestupku 

mladistvý, informuje správní orgán o zahájení řízení a o nařízeném ústním jednání zákonné 

zástupce a také orgán sociálně-právní ochrany dětí. Kurátor pro děti a mládež se jednání 

účastní, může navrhovat další důkazy, klást obviněnému i dalším účastníkům řízení dotazy, 

podávat návrhy a následně podat odvolání do rozhodnutí ve věci. Za přestupek lze uložit 

sankci napomenutí, pokutu, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Od uložení sankce lze 

v rozhodnutí upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku.
34

 

V rámci sociální práce s klientem a jeho rodinou dále jedná o nápravě činů mladistvého, o 

jeho případné povinnosti uhradit náklady řízení Motivuje jej k přijetí sankce, jednorázové 

úhradě pokuty či k jednáním směřujícím k poskytnutí možnosti splátek. Vede tak 

mladistvého k přijetí zodpovědnosti za své protiprávní chování.  

Při navázání kontaktu s mladistvým a rodinou v souvislosti s projednávaným 

přestupkem může být současně zmapována aktuální osobní situace mladistvého a jeho 

rodinné prostředí. Kurátor si ověří, zda rodiče nepotřebují pomoc při výchově dítěte a zda 

není namístě zahájit sanaci rodiny.    

                                                 

32
 Zoubková, I. Kontrola kriminality mládeže, s. 46  

33
 Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, § 2, odst. 1 

34
 Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, § 11, odst. 1 a 3 
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1.3.1.5  Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy  

Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, upravuje činnost pobytových zařízení, tzn. diagnostického ústavu, dětského 

domova, dětského domova se školou, výchovného ústavu, a také střediska výchovné péče 

jako školského zařízení pro preventivně výchovnou péči.  

Účelem zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy je „zajištění náhradní 

výchovné péče nezletilým osobám ve věku od tří do osmnácti (případně devatenácti let) na 

základě rozhodnutí soudu.
35

 Diagnostický ústav současně poskytuje, spolu se střediskem 

výchovné péče, preventivní výchovnou péči. Zákon zmiňuje práva a povinnosti dětí 

umístěných v zařízení, opatření ve výchově, práva a povinnosti ředitele zařízení a osob 

odpovědných za výchovu (dle Hl. V. zákona). Pracovník OSPOD je v kontaktu s dítětem s 

uloženou ústavní nebo ochrannou výchovou, navštěvuje dítě v zařízení minimálně jednou 

za tři měsíce
36

 a sleduje, zda jsou naplňována práva dítěte. Spolupracuje rovněž s jeho 

rodinou, vyvíjí aktivity za účelem sanace rodiny tak, aby byl možný brzký návrat dítěte 

zpět do původní, ovšem funkční rodiny. Pokud pracovník OSPOD zjistí, že nadále netrvají 

důvody pro nařízení ústavní výchovy, informuje o tom opatrovnický soud.  

V zákoně je upravena také činnost střediska výchovné péče. O této části bude 

pojednáno podrobněji v následující kapitole.     

 

 

1.4 Multidisciplinární spolupráce 

 

Při výkonu sociálně-právní ochrany se často jedná o dlouhodobou práci s celým 

rodinným systémem, a tato činnost je pak logicky časově strukturována. Takto tomu bývá i 

tehdy, pokud má nezletilé dítě závažné výchovné problémy. Kurátor pro mládež nejprve 

důkladně zhodnotí stávající situaci a potřeby dítěte, zmapuje možnosti rodiny a další zdroje 

pomoci. Následně spolu s rodinou, příp. dalšími zúčastněnými, sestaví plán podpory a 

tento za účasti dalších osob a institucí realizuje.  

                                                 

35
 Bayerová, M., Ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče ve školských zařízeních, Právo a 

rodina č. 5/2012, s. 1 

36
 Dle Zákona č.  359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Efektivní spolupráce mezi odborníky z více oborů se stává důležitým předpokladem 

účinné sanace rodiny, neboť umožňuje získat co nejobjektivnější podklady pro identifikaci 

všech rizik, ale i silných stránek konkrétní rodiny, na kterých lze stavět pomoc 

ohroženému dítěti.  

 

1.4.1 Multidisciplinární tým 

 

Sanace rodiny je podle Bechyňové a Konvičkové prezentována konkrétními znaky 

a mezi ně patří sestavení multidisciplinárního týmu k hledání nejvhodnějšího řešení 

aktuální krizové situace rodiny. Členem týmu bývá pracovník OSPOD, příp. pracovník 

centra sanace rodiny a další odborníci, kteří mohou nabídnout efektivní pomoc dítěti a jeho 

rodině, učitel dítěte, lékař, soudce, pracovník pro výkon ústavní výchovy, příbuzní dítěte. 

Každý člen týmu je seznámen se svou rolí a stanovenými úkoly. Tým má jasného 

koordinátora, kterým bývá často sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí. Pracuje 

se od počátku podle jasně stanovených pravidel, která jsou známa také rodině. 
37

   

Na pracovníkovi OSPOD je, aby motivoval odborníky ke spolupráci, koordinoval ji 

v zájmu naplnění individuálních potřeb dítěte, zajistil pružné předávání informací a 

organizoval případná společná jednání.  

Velmi důležité je, aby také rodina chápala správně důvody, které vedou 

k multidisciplinární spolupráci a souhlasila se sanačním plánem, ideálně na něm 

participovala. Rodině je často potřeba pomoci přijmout sanaci jako takovou. Zásadní bývá 

v těchto okamžicích schopnost členů týmu navázat kvalitní a rovnocenný vztah s rodinou.  

Akceptace klientů znamená především schopnost přijmout pohled klienta na jeho aktuální 

situaci, na možnosti a schopnosti, které může podle svých představ k řešení situace využít. 

Rogers vnímá akceptaci, tedy přijetí, jako vztahovou kategorii.
38

 Klienta je možné vždy 

přijmout, a to i za situace, kdy jeho jednání a myšlení neumíme pochopit a nemůžeme ho 

plně schvalovat. Erudovaný sociální pracovník či jiný odborník v pomáhající profesi 

dokáže za každých okolností projevit respekt k životu rodičů, vnímání světa i 

prezentovaným potřebám a přáním členů rodiny. Pro úspěšné přijetí sanace se doporučuje 

nabídnout rodičům sanaci „na zkoušku“ nebo možnost, aby nabídku spolupráce ještě 
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38
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doma, v klidu a bezpečí společně zvážili.
39

 Komunikační schopnosti členů 

multidisciplinárního týmu jsou zásadní jak při poskytování zpětné vazby, tak i ve fázi 

počáteční, kdy je rodina motivována k přijetí programu sanace a následně vypracovaného 

plánu.  

 

1.4.2 Případové konference 

 

V rámci sociální práce s nezletilým dítětem a jeho rodinou postupuje pracovník 

SPOD s cílem co nejlépe zhodnotit potřeby dítěte a jejich naplňování, rizika ohrožení i 

možnosti pomoci dítěti, a to jak v rámci rodiny tak i mimo ni. Jedním z efektivních 

nástrojů, které má přitom k dispozici, je případová konference.  

Stávající zákon o sociálně-právní ochraně dětí tuto metodu práce konkrétně 

nezmiňuje, plánovaná novela však již zavádí případové konference s cílem lepšího 

zapojení členů rodiny i dalších zúčastněných osob a institucí v zájmu dítěte. Metodické 

doporučení MPSV č. 2/2010 pro postup orgánů SPOD při případové konferenci vymezuje 

tento pojem takto: „Případová konference je odborná diskuse zainteresovaných subjektů 

nad konkrétním případem ohroženého dítěte nebo jeho rodiny; účelem je rychlé a úplné 

vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny s cílem nalézt optimální řešení.“ Autorka 

metodického doporučení správně upozorňuje, že se nejedná o nový institut, neboť 

„případová konference v různých formách tvoří základ případové sociální práce.“ Účel a 

smysl vidí ve zdůraznění hodnoty „zapojení spolupracujících subjektů“ a dále uvádí, že 

případové konference „snižují jednostrannou odpovědnost OSPOD, zefektivňují spolupráci 

subjektů a eliminují nesprávné nebo zdvojené postupy. Smyslem je především využít všech 

poznatků shromážděných o dítěti a jeho rodině, získat a sdílet stanoviska ostatních 

informovaných subjektů a ověřit správnost dosavadních a dále zvolených postupů.“ 
40

 

Bechyňová vnímá realizace případových konferencí jako jeden ze základních znaků sanace 

rodiny a míní tím především „společné setkání pomáhajících pracovníků, kteří hledají a 

navrhují optimální řešení konkrétní situace rodiny.“
41

   

 

                                                 

39
  Bechyňová, V., Konvičková, M. Sanace rodiny, s. 22-23 

40
  Kepková, M., Metodika případové konference. Dostupné 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9086/Metodika_pripadove_konference.pdf 

41
 Bechyňová, V., Konvičková, M. Sanace rodiny, Sociální práce s dysfunkčními rodinami, s. 89 
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Cílem případové konference je zajistit:  

o objektivní posouzení situace z různých úhlů pohledu prostřednictvím 

multidisciplinárního týmu; 

o stanovení cíle, ke kterému sanace rodiny vede, a jeho případné přehodnocení; 

o stanovení dílčích cílů a reálných kroků v konkrétním časovém horizontu; 

o určení dílčí zodpovědnosti zúčastněných subjektů; 

o koordinaci multidisciplinární spolupráce s rodinou; 

o zamezení živelnosti v práci s rodinou, tzn. prevence velmi častých situací, kdy každá 

instituce pracuje s rodinou na rozdílných cílech a doporučení jednotlivých institucí jsou 

mnohdy proti sobě; 

o určení pravidel pro vyhodnocování. 
42

 

 

V přípravné fázi je důležité věnovat dostatek času informování rodiny o účelu a 

průběhu plánované konference. Jejich účast může být zcela zásadní pro další práci v zájmu 

dítěte, neboť rodiče, příp. i dítě, tím mohou změnit dosud negativní pohled k zásahům do 

rodinného systému zvenčí. Začínají vnímat skutečný zájem mnoha lidí pomoci jim 

v situaci, kterou se jim dosud vlastními silami nepodařilo zvládnout. Všichni zúčastnění by 

ovšem měli považovat jako zásadní pro úspěšnost celé spolupráce, jakým způsobem budou 

o rodině referovat. „Rodina má přesně vědět, co se bude v průběhu plánování dít, kdo bude 

přítomen a jaké informace budou účastníci sdílet. Má být seznámena s informacemi, které 

dostanou ostatní osoby zapojené do plánování. Proto je důležité, aby informace byly 

připraveny pro klienta srozumitelně a citlivě. Důležitá a nelehká je volba vhodné formy – 

vstupní informace se podávají v citově neutrální zprávě. Pokud se rodina cítí dopředu 

ostrakizována, hůře komunikuje, málo spolupracuje, celkově se snižuje její motivace ke 

změně.“
43

 

Případové konference se účastní pracovník OSPOD, který je většinou také 

zodpovědný za její přípravu a realizaci, i za vedení jednotlivých setkání. V odůvodněných 

případech lze doporučit zajištění profesionálního moderátora z řad pracovníků neziskové 

organizace, která má s vedením případových konferencí zkušenost. V Praze a okolí nabízí 

tyto služby o. s. Střep – Centrum pro sanaci rodiny nebo o. s. Rozum a cit. Dalšími členy 

týmu mohou být škola a školské zařízení, nestátní organizace jako poskytovatel sociálních 

                                                 

42
 Bechyňová, V., Konvičková, M. Sanace rodiny, s. 91-2 

43
 Matoušek, O., Palzarová, H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny, s. 169 
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služeb, lékař, psycholog, pracovník střediska výchovné péče. Pokud je některé z dětí 

umístěno mimo rodinu, v ústavním zařízení, je vhodné zapojit do spolupráce „tváří v tvář“ 

také zástupce dětského domova, výchovného ústavu apod., nebo zařízení vyžadující 

okamžitou pomoc a další osoby podle povahy problému (pracovník PMS ČR, soudce, 

zástupce policie apod.).  Výstupem z případové konference by měl být individuální plán 

sanace rodiny, resp. individuální plán ochrany dítěte. 

 

1.4.3 Individuální plán ochrany dítěte 

 

Individuální plán ochrany dětí vyplývá z procesu hodnocení ohrožení nezletilého 

dítěte a může být zpracován při setkání multidisciplinárního týmu a rodiny v rámci 

případové konference. Plán by měl mít písemnou podobu a nejlépe by měl obsahovat: 

o základní informace o klientovi, dalších zainteresovaných osobách a organizacích, 

včetně kontaktů  

o souhrn potřeb podle sfér klientova života, popis příležitostí k jejich uspokojování 

o vyznačení priorit 

o přehled plánovaných postupů či služeb 

o krátkodobé cíle a indikátory jejich dosažení 

o přehled odpovědnosti za jednotlivé body, včetně určení klíčového pracovníka a 

manažera péče 

o přehled předpověditelných rizik a způsobů, jak při jejich aktualizaci budou reagovat 

odpovědné osoby. 
44

 

Ze sanačního plánu by měl být zřejmý cílový stav, kterého společně s rodinou 

chceme dosáhnout, a obsahovat má rovněž postupné kroky k plnění dílčích cílů. Jednotlivé 

body tohoto plánu jsou vytvářeny s ohledem na individuální zvláštnosti konkrétního 

případu. Důležité je stanovit časové úseky, v nichž bude hodnoceno plnění dílčích cílů, a 

předem se dohodnout na konkrétních znacích, podle kterých je bude možné hodnotit. 

Individuální plán je sestavován v určitém čase a je třeba počítat s tím, že bude nutné 

jej případně přehodnotit, pozměnit, s ohledem na nová zjištění, nepředvídanými změnami 

v poměrech rodiny nebo v situaci, kdy se rodině nepodaří určitý úkol dohodnutými 

strategiemi naplnit. Pro rodiče i dítě je důležité, aby byl pro ně plán srozumitelný a 

                                                 

44
 Matoušek, O., Pazlarová, H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny, s. 170-171 (kráceno)  
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odpovídal potřebám rodiny tak, je vnímají právě oni. Plán pomoci by rodina měla vnímat 

především jako bezpečný. Dalšími znaky plánu, které umožní dostatečnou spolupráci 

rodiny na jeho realizaci, jsou smysluplnost a přiměřenost. Jednotlivé dílčí cíle musí být 

hodnotitelné ve stanovených časových obdobích, nejlépe podle předem sjednaných 

pravidel. Jedná se tedy v podstatě o principy SMART - plány, cíle apod. jsou specifické, 

měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované.
45

 

Povinnost pracovníků OSPOD sestavovat IPOD je zmíněna v připravované novele 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  

Podle návrhu změny zákona se IPOD 

o zpracovává s důrazem na přijetí opatření, které umožní setrvání dítěte v péči 

rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, 

o vypracovává od počátku doby poskytování sociálně-právní ochrany, 

nejpozději do 1 měsíce od zařazení dítěte do evidence obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, 

o pravidelně aktualizuje, zejména v situacích, kdy je uloženo výchovné 

opatření, nařízena ústavní výchova, ochranná výchova nebo kdy je dítě 

svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do pěstounské 

péče nebo jiné náhradní výchovy.
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

45
 Bechyňová, V. na semináři Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení  

ohrožených rodin s dětmi. (o.s. Střep) DNE 14.6.2012  – dle Plamínek, J. 

46
 Dle připravované novely zákona č. 359/1999 Sb., § 10, odst. 5  
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2 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A LEGISLATIVNÍ 

VYMEZENÍ ČINNOSTI 

 

Středisko výchovné péče je zařízením, jež nabízí ambulantně i v rámci 

dobrovolných krátkodobých pobytů pomoc dítěti a jeho rodině při prevenci vzniku či 

rozvoje poruch chování. Střediska vznikla jako školská zařízení pro institucionální 

výchovnou péči a jejich činnost byla také původně legislativně upravena ve školském 

zákoně.  

V roce 1994 byl schválen meziresortní Program sociální prevence a prevence 

kriminality, jenž byl zaměřen na řešení delikvence, kriminality, toxikomanie a dalších 

sociálně patologických jevů ve společnosti, a to také s ohledem na skutečnost, že „těmito 

jevy, které nepříznivě zasahují do života rodin, dalších sociálních skupin i do života 

jednotlivců, jsou ohroženy především děti a mládež – sociální skupina nejméně odolná 

vůči nežádoucím vlivům.“
47

 Související program MŠMT z následujícího roku 

upřednostňoval mezi stanovenými úkoly: 

 vytváření systému etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, 

vytváření programů prevence poruch chování, 

 vypracování programů k prevenci problémů souvisejících s působením návykových 

látek 

 rozvíjení forem a metod pro včasné zachycení ohrožených dětí se zaměřením na 

systematickou prevenci směrem k dítěti a celé rodině, a také 

 rozšíření sítě institucí zajišťujících poradenskou činnost, ambulantní i internátní 

péči s cílem rozvíjet spolupráci s rodinou, zvyšovat výchovné kompetence rodičů a 

přispívat k funkčnosti rodiny, k podpoře či obnově jejích funkcí a k ochraně práv 

dítěte.
48

  

 

Střediska výchovné péče nabídla další možnosti rodině, kdy cílem spolupráce s ní 

bylo výchovné působení na dítě a posílení rodičovských kompetencí, ale i podpora rodiny 

jako celku. Pilař k tomu uvádí: „Úkoly střediska při prevenci spočívají v rozvíjení 

komunikace a pozitivních vztahů v rodině, jelikož právě vnitřní rodinné vztahy při 
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 Vocílka, M. Náplň činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež, s. 7 
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selháváních dítěte značně trpí a rodině je nutné poskytnout pomoc při restrukturalizaci a 

obnově vnitřního systému.“
49

 

Střediska se zaměřují zvláště na oblast sekundární prevence, pracují se „školní 

populací přímo ohroženou sociálně patologickými jevy a často již s prvními zkušenostmi 

s asociálním jednáním“.
50

 Cílem činnosti středisek výchovné péče (dříve středisek 

výchovné péče pro děti a mládež) je poskytnout všestrannou pomoc dětem a školní 

mládeži s negativními projevy chování a předejít jejich selhávání. 

 

 

2.1 Středisko výchovné péče jako školské zařízení 

 

Středisko výchovné péče je školským zařízením, jež nabízí služby v rámci 

preventivně výchovné péče dětem, resp. žákům a studentům s rizikem vzniku a vývoje 

poruch chování. Střediska jsou zřizována MŠMT ČR a své služby poskytují na více než 

čtyřiceti místech v celé republice. Organizačně jsou propojena, až na jednu výjimku, 

s některým typem zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Nejčastěji bývají 

zřízena při diagnostickém ústavu (např. SVP a DÚM Na Dlouhé mezi v Praze 4) nebo při 

výchovném ústavu (SVP a VÚ Klíčov v Praze 9). Zřízena mohou být i samostatně, tak 

jako soukromé SVP HELP ME v Brně. 
51

 

SVP spadají do oblasti speciálního školství a jsou metodicky vedena odborem 

speciálního vzdělávání, prevence a instituciální výchovy MŠMT. Odbor tvoří tři samostatné 

úseky, tj. úsek speciálního a inkluzivního vzdělávání a poradenství, úsek prevence a úsek 

institucionální výchovy. Prvně zmíněný odpovídá mj. za „koncepci, obsah, odborné řízení, 

metodické vedení a koordinaci“
52

 institucí zařazených u nás v poradenském systému ČR. 

Mezi tyto poradenské instituce jsou řazena mimo speciálně-pedagogická centra, 

pedagogicko-psychologické poradny a školní poradenské pracovníky i střediska výchovn 

                                                 

49
 Jedlička, R., Klíma, P., Koťa, J. a kol.  Děti a mládež v obtížných životních situacích, s. 311 

50
 Jedlička, R., Klíma, P., Koťa, J. a kol.  Děti a mládež v obtížných životních situacích, s. 311 

51
 Seznam SVP v ČR uveřejněný na webových stránkách MŠMT v březnu 2012 – viz příloha č. 1 

52
 MŠMT. Speciální a inkluzivní vzdělávání. Dostupné z www.msmt.cz/socialni-programy/specialni-

vzdelavani 
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péče. Ve SVP pracují „pedagogičtí pracovníci, speciální pedagogové a psychologové, na 

které se lze obracet v případech problémů v chování dětí, žáků a studentů.“
53

  

Úsek speciálního a inkluzivního vzdělávání a poradenství rovněž zpracovává 

návrhy systémových opatření a materiálů legislativní povahy s ohledem na potřeby 

institucí ve svěřené oblasti. V loňském roce ministerstvo zpracovalo změny týkající se 

školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro 

preventivně výchovnou péči. Důvodem je upřesnění účelu a cíle SVP, v návrhu novely 

zákona č. 109/2002 Sb. přejmenovaného na středisko preventivních služeb. Důraz je zde 

kladen na „přednostní poradenskou ambulantní péči středisek a zařízení s tím, že je nutná 

potřeba spolupráce, podpory a pomoci rodinám dětí.“ Zdůrazňuje se tím potřeba 

ambulantních služeb před pobytovými a nutnost posílení preventivní složky s tím, že bude 

„postupně rozšiřována síť středisek i jejich nabídka služeb.“
54

 Aktuální rozmístění SVP 

v ČR je znázorněno v příloze této práce. 
55

  

Do budoucna by tedy preventivně výchovná péče měla být definována jako 

poradenská. Navrhovaná novela se současně zabývá „destigmatizací“ středisek, která jsou 

zařazena pod výchovným nebo diagnostickým ústavem. Navrhuje se, aby střediska mohla 

nadále používat vlastní tiskopisy a razítka užívaná na písemné posudky a zprávy.
56

 Novela 

obsahuje další změny související s činností diagnostického ústavu a dalších zařízení pro 

výkon ústavní nebo ochranné výchovy a její součástí je i navrhovaná změna školského 

zákona, která „souvisí se specifikací střediska jako školského poradenského zařízení.“
57

 

 

 

2.2 Zákonný rámec činnosti střediska výchovné péče 

 

V současné době je činnost středisek výchovné péče upravena především již 

zmíněným zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato zákonná úprava je 

odborníky z dané oblasti vnímána jako nedostatečná a dnes již neodpovídající současným 
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 MŠMT. Střediska výchovné péče. Dostupné z www.msmt.cz/socialni-programy/strediska-vychovné-pece  
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 Důvodová zpráva k návrhu pozměňovacího zákona č. 109/2002 Sb., č. j. 14836/2011-27, s. 3 
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 Mapa SVP v ĆR uveřejněná na webových stránkách MŠMT v březnu 2012 – viz příloha č. 2 
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 Důvodová zpráva k návrhu pozměňovacího zákona č. 109/2002 Sb. č. j. 14836/2011-27, s. 7 
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potřebám klientely, k níž je směřována. Podrobněji je činnost SVP specifikována ve 

vyhlášce MŠMT a v metodickém pokynu z roku 2007. Příkazem ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 jsou zpracovány podrobnosti týkající se individuálního 

výchovného plánu klientů SVP.  

 

2.2.1 Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy  

 

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

jiných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje činnost SVP jako instituce, jež 

poskytuje „péči, která je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování 

a na prevenci vzniku dalších výchovných poruch a negativních jevů. Středisko poskytuje 

informace, konzultace a odbornou pomoc osobám odpovědným za výchovu a 

pedagogickým pracovníkům.“
58

 Stávající znění zákona přímo uvádí: „Účelem školských 

zařízení pro preventivně výchovnou péči je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů 

chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny a 

důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji 

dítěte.“
59

   

Středisko poskytuje nejen všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a 

psychologickou pomoc dané klientele, poskytuje rovněž konzultace, odborné informace a 

pomoc osobám odpovědným za výchovu. Své služby nabízí i pedagogickým pracovníkům 

předškolních zařízení, škol a školských zařízení, a to v oblasti výchovy a vzdělávání dětí 

s rizikem či s projevy poruch chování.  

Středisko spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, se speciálně-

pedagogickými centry a s orgány, které se podílejí na prevenci sociálně patologických jevů 

a drogových závislostí. 
60

 

Pracovníci SVP se ve své praxi zabývají rodinou jako celkem a v rámci rodinných 

konzultací již dnes mnohdy nabízejí mediaci jako účinnou metodu k dosahování 
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mimosoudních dohod a řešení sporů. V návrhu novely je proto tento stav zohledněn a v § 

17, odst. 1, písm. b je upraven text zákona takto: 

„Středisko poskytuje služby: …b) mediace, zejména mediace mezi klientem a jeho 

rodiči nebo dalšími osobami odpovědnými za výchovu, mediace mezi rodiči, mediace mezi 

pěstouny a biologickými rodiči pro možnost urychlení integrace původní rodiny, …“
61

 

Mediační sezení lze vnímat jako velmi vhodný nástroj k řešení komunikačních 

sporů a konfliktů v rodině a zajištění stability ve vztazích mezi členy domácnosti, širší 

rodiny atd. Mediátor se stává nezávislým a nestranným prostředníkem usnadňujícím 

komunikaci sporných stran, identifikuje společné zájmy a umožňuje dosažení jasné, 

efektivní a splnitelné dohody.   

 

 

2.2.2 Školský zákon  

 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky vzdělávání a vymezuje práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob při vzdělávání a také působnost státních orgánů a samosprávy 

v této oblasti. Podle platného znění zákona školská poradenská zařízení mj. „zajišťují pro děti, 

žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, 

diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a 

pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volně 

vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská 

poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež 

a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.“
62

   

V současnosti se mezi tato zařízení řadí pedagogicko-psychologické poradny a 

speciálně pedagogická centra. Rada Asociace středisek výchovné péče navrhuje změnu 

školského zákona tak, že školským poradenským zařízením je rovněž středisko výchovné péče. 

V tomto smyslu, jako školské poradenské zařízení, je také středisko výchovné péče 

(přejmenované na středisko preventivních služeb) zmíněno v návrhu novely zákona č. 
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109/2002 Sb., „kam svým předmětem činnost a odlišným právním postavením klientů nepatří.“ 

SVP byla omylem ze školského zákona v roce 2000 vypuštěna.
63

 

 

2.2.3 Vyhláška MŠMT 

 

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 458/2005 Sb. ze dne 10. 11. 

2005 upravuje podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné 

péče, obsah a rozsah činnosti střediska a podmínky, za kterých středisko své služby poskytuje.  

V § 2 vyhlášky je specifikován obsah péče ve středisku, jenž poskytuje služby 

a) diagnostické, tj.  

o psychologická diagnostika osobnosti, 

o speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika poruch chování a 

sociálního vývoje,  

o sociální diagnostika podmíněnosti příčin poruch chování a sociálního vývoje.  

b) preventivně výchovné  

o výchovně vzdělávací činnost zaměřená na předcházení poruchám chování nebo 

jejich nápravu a sociálně rehabilitační činnost,  

o vypracování individuálního výchovného plánu podle § 3, odst. 4 a podpora klienta 

při naplňování tohoto plánu, 

o jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé vedení klientů formou individuální, 

skupinové a rodinné terapeutické činnosti, 

o vypracování a uskutečňování speciálně pedagogických a terapeutických programů 

cílených na potřeby jednotlivých klientů a pro skupiny klientů, 

o zpracování a realizace cíleného speciálně pedagogického programu pro třídní 

kolektivy při předcházení a při řešení sociálně patologických jevů na podnět školy 

nebo školského zařízení.  

c) poradenské 

o poradenská intervence včetně telefonické intervence a psychologická podpora 

poskytovaná klientovi, jenž je v obtížné životní situaci, kterou není schopen sám 

vyřešit, 
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o poradenská činnost zaměřená na předcházení vzniku sociálně patologických jevů, 

na řešení problémů vzniklých v důsledku poruch chování klienta a nežádoucích 

vlivů a odborná činnost zaměřená na podporu při začleňování klienta do 

společnosti,  

o poskytování informací zaměřených na vhodnou volbu a zvládnutí profesní přípravy 

a podpora klienta při snaze získat kvalifikaci potřebnou k lepšímu uplatnění na trhu 

práce. 
64

 

Středisko po dobu poskytování uvedených služeb spolupracuje s kmenovou školou, 

jíž je dítě žákem, a především s orgány sociálně-právní ochrany dětí tak, aby „byla 

zajištěna rychlá výměna informací a účinná pomoc tomuto nezletilému klientovi, jehož 

vývoj je ohrožen nebo narušen sociálně patologickými jevy.“
65

  Po přijetí klienta do 

ambulantního oddělení je vypracován individuální výchovný plán „zaměřený na nápravu 

poruch chování, k prevenci negativních jevů v sociálním vývoji a zdravý rozvoj 

osobnosti.“ 
66

 

Vyhláška řeší dále mj. členění střediska na oddělení podle formy poskytované péče. 

Některá SVP mají zřízena jen ambulantní oddělení, jiná nabízejí rovněž služby 

celodenního, příp. internátního oddělení. Podmínkou pro přijetí klienta do celodenního 

nebo internátního oddělení je vždy doporučení oddělení ambulantního. Při ukončení 

spolupráce s klientem je zpracována závěrečná zpráva, která „vyhodnocuje úspěchy klienta 

při snaze o nápravu obtíží, pro které byl přijat do péče střediska, a ukazuje možnosti 

dalšího výchovného působení“ a dále obsahuje mj. „informace o charakteristických rysech 

povahy včetně chování, hodnocení úrovně rozvoje volních vlastností, schopnosti 

sebehodnocení, informace o vztazích klienta s rodinou a blízkými osobami, posouzení 

vztahů klienta k autoritám, informace o zájmech, o znalostech a dovednostech klienta, 

případně též údaje o změnách v chování a prospěchu ve škole v průběhu péče ve středisku 

a informace o představě klienta o jeho dalším vzdělávání a profesním zaměření, údaje o 

tom, co se osvědčilo při odstraňování poruch chování u klienta, doporučení týkající se 

využívání volného času, v případě nezletilého klienta výchovná doporučení pro zákonné 

zástupce“. V případě klienta celodenního nebo internátního oddělení nabízí také hodnocení 

schopnosti adaptace klienta na změnu prostředí, informace o postavení klienta ve výchovné 
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skupině, údaje o chování v zátěžových situacích i „doporučení týkající se vyhovujících 

způsobů řešení mezilidských konfliktů a překonávání stresu.“
67

 

Součástí vyhlášky je v příloze vzorový vnitřní řád střediska, jež upravuje mimo jiné 

i organizaci péče o klienty, jejich práva a povinnosti a práva a povinnosti zákonných 

zástupců při spolupráci se střediskem, tedy i účast zákonných zástupců na výchovně 

vzdělávacích činnostech střediska. 

 

2.2.4 Metodický pokyn 

 

Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče účinný 

dnem 29. června 2007 upravuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 

ve střediscích, tedy rozsah a formy činností a úkonů, organizaci péče a podmínky provozu 

střediska. Středisko nabízí  

o jednorázové vedení klienta (telefonickou nebo osobní konzultací dítěti či jeho 

zákonnému zástupci) 

o krátkodobé vedení klienta (na ambulantním oddělení do dvou měsíců od prvního 

kontaktu) a  

o dlouhodobé vedení klienta. 

Diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby poskytuje středisko 

těmito formami:  

a) poskytování jednorázové poradenské intervence 

b) individuální činnost s klientem 

c) skupinová činnost s klienty 

d) poskytování služeb zákonným zástupcům nezletilého klienta nebo jiným 

osobám odpovědným za výchovu 

e) spolupráce se školami a školskými zařízeními 

f) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

g) spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí 

h) spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány.
68
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Spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí obsahuje především předávání 

informací o klientovi, nejčastěji formou písemných zpráv na vyžádání pracovníka OSPOD. 

Tato sdělení jsou i kurátorům pro děti a mládež důležitým podkladem pro další sociální 

práci s rodinou. SVP tedy poskytuje orgánům SPOD „k uvedeným účelům: 

a) diagnostické závěry učiněné z vyšetření klienta a doporučení ke stanovení 

vhodného postupu při realizaci sociálně právní ochrany; 

b) informace o délce, formě a druhu poskytovaných služeb klientovi a o 

spolupráci se zákonnými zástupci nezletilého klienta; 

c) závěrečné zprávy, jejich kopie či výňatky z těchto zpráv.“
69

 

 

Článek 4 metodického pokynu upravuje vypracování individuálního výchovného 

plánu a lhůtu pro jeho zpracování a postup střediska při přijímání klienta do péče a 

propouštění klienta z péče oddělení celodenního nebo internátního, a dále mj. i zajištění 

vzdělávání a podmínky stravování klientů těchto oddělení.  

Součástí pokynu je i úprava poskytování informací. Informace nejsou poskytovány 

třetí osobě, aniž by dal k tomu klient či zákonný zástupce souhlas. Výjimku tvoří oznámení 

orgánům SPOD o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že klient je ohrožen sociálně 

patologickými jevy a tyto skutečnosti by mohly ohrozit jeho zdravý vývoj. Rovněž policii 

či státnímu zastupitelství středisko ohlásí podezření na spáchání trestného činu týrání 

svěřené osoby a pohlavního zneužívání klienta.
70

  

 

 

2.2.5 Příkaz ministryně   

 

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek 

výchovné péče z června 2007 upravuje náležitosti individuálního výchovného plánu, který 

je zpracováván vždy na základě závěrů komplexního vyšetření klienta.  

 

Individuální výchovný plán obsahuje zejména: 

o osobní údaje klienta; 

o důvod žádosti klienta o jeho přijetí do péče střediska; 
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o vymezení cílů, kterých chce klient dosáhnout (tzv. zakázka klienta); 

o vymezení podmínek spolupráce mezi střediskem, klientem a zákonným zástupcem 

nezletilého klienta (tzv. kontrakt), včetně volby postupů a metod; 

o plán osobního rozvoje klienta; 

o vyjádření souhlasu klienta a zákonného zástupce nezletilého klienta se spoluprací se 

střediskem dle příslušné vyhlášky.
71

 

Vhodné postupy a metody, kterých chce klient využít z nabízených služeb a  

z návrhu na zaměření péče střediska se mohou týkat oblastí:  

o situace a soužití v rodině; 

o vzdělávání ve škole, případné vhodné volby další vzdělávací dráhy a přípravy na 

povolání; 

o ostatních sociálních vztahů a vazeb.
72

 

 

Příkaz upravuje rovněž úplaty za poskytované služby, neboť v rámci celodenní  

péče nebo v rámci internátního pobytu se klientům poskytuje stravování a ubytování na 

základě smlouvy mezi střediskem a zákonným zástupcem klienta nebo zletilým klientem. 

Příkaz ukládá ředitelům středisek povinnost zabezpečit dokumentaci vedenou ve středisku 

o klientech v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a další platné legislativy.  
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3 CÍLOVÁ SKUPINA SVP A NABÍDKA SLUŽEB 

 

Cílová skupina SVP je dána věkem klientů, jejich vztahem ke školnímu prostředí a 

určitou mírou ohrožení sociálně patologickými jevy. Klienty SVP mohou být děti již od tří 

let věku, žáci, kteří plní povinnou školní docházku, nebo učni a studenti středních škol až 

do 26 let věku.  Pokud dítě ukončí studium a do budoucna již další školní přípravu na své 

budoucí povolání neplánuje, služby SVP mu již určeny nejsou. Střediska poskytují rozličné 

formy preventivně výchovné péče dětem s rizikem poruch chování a negativních jevů 

v sociálním vývoji, dětem, u kterých není nařízena ústavní nebo ochranná výchova. Cílem 

péče je předcházení vzniku či rozvoje těchto poruch chování a zamezení jejich ohrožení 

sociálně patologickými jevy ve společnosti, jakými jsou například delikvence a kriminalita, 

užívání návykových látek a další závislostní chování, xenofobie a rasismus, extremismus, 

prostituce, šikana, záškoláctví. 

SVP poskytují speciálně pedagogické a psychologické služby v rámci primární a 

zvláště sekundární prevence. Mnozí klienti již přicházejí do těchto institucí s předchozí 

zkušeností s rizikovým chováním. SVP zajišťují rovněž výkon opatření ukládaná 

nezletilým dětem soudem pro mládež. 

 

 

 

3.1 Klientela SVP 

 

Střediska výchovné péče nabízejí bezplatné služby preventivně výchovného rázu, 

pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc dětem, mladistvým a 

zletilým klientům do ukončení středního vzdělání. V zájmu nezletilého či dospívajícího 

klienta pracuje SVP s celou rodinou. „Cílovou skupinou je celý rodinný systém dětí a 

mladistvých, který je z vnitřních či vnějších zdrojů ohrožen. Klienti jsou děti bez rozdílu 

rasy, náboženské či politické orientace, národnosti, bez rozdílu pohlaví a sexuální 

orientace.“
73

 Cílem poskytovaných služeb je podporovat rodinné vazby a hledat sociální 

oporu dítěte i v širším sociálním prostředí.  
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Rodinní příslušníci bývají zasaženi problematickým chováním dětí, jejich vzájemné 

vztahy jsou narušeny, a proto je vhodné nabízet také rodičům a příp. širší rodině podporu 

ke zvládání krizových situací. V jiných případech je právě rodina zdrojem aktuálních potíží 

dítěte. Vztahy mezi rodiči jsou vážně narušeny, dítě se ocitá v situaci, kdy se neumí 

vlastními silami vyrovnat s vážnými neshodami rodičů či s jejich rozchodem. Příčinou 

nerovnováhy může být problém některého dospělého člena, alkoholismus, psychická 

porucha, nezaměstnanost a související finanční problémy apod. Stabilita rodinného 

systému je narušena a takto náročná životní situace může znamenat riziko vzniku nebo 

rozvoje negativních jevů v chování dítěte.  

Kurátoři při děti a mládež se setkávají s rodiči, kteří nezajišťují dítěti dostatečné 

výchovné vedení. Rodiče buď nemají zájem o výchovu svého potomka nebo dostatek 

rodičovských kompetencí a jako vychovatelé svých dospívajících dětí již zcela selhávají. 

Zdrojem dlouhodobých potíží dítěte bývá také školní prostředí, kde se žák necítí bezpečně, 

kde zažívá pocity bezpráví. Přestože školy a školská zařízení mají legislativně stanoveny 

úkoly v prevenci šikany a násilí mezi žáky, nedaří se vždy pěstovat v dostatečné míře 

pozitivní vztahy mezi žáky navzájem a často ani mezi žáky a učiteli.  Právě špatné 

postavení žáka v třídním kolektivu a negativní zážitky s vrstevníky mohou do budoucna 

zásadním způsobem ovlivnit jeho osobní identitu, vnímání sebe sama a tudíž následně i 

celkovou úspěšnost v dalším životě.  

SVP se zaměřují na školní třídy a jsou na žádost školy nápomocni při řešení 

problematických vztahů mezi dětmi s cílem prevence dalšího působení sociálně 

patologických jevů.  

Klienti přicházejí do SVP nejvíce se školními problémy a často také s problémy 

v rodině. Mezi další obtíže, které zde děti řeší, patří (sestupně podle četnosti problematiky) 

asociální a kriminální chování, osobnostní problémy a zneužívání návykových látek.
74

 

Školní problémy byly „vykazovány jako hlavní důvod žádostí o pomoc střediska u 38 % 

klientů. Příčin týkajících se porušování školní kázně (nerespektování učitele, konflikty se 

spolužáky, agresivita, šikana, záškoláctví) a obtíží vyvolaných nezvládnutím učiva oproti 

dřívějšku přibývá. Stoupá počet klientů se specifickými poruchami učení a chování.“
75
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Jedlička dále konstatuje, že 27 % klientů SVP uvedlo ve sledovaném roce 2005/06 

jako příčinu vyhledání služeb SVP rodinné problémy. Ty bývají podle anamnestických 

údajů způsobeny nedůsledností ve výchově nebo naopak autoritářským výchovným 

vedením, komunikačními potížemi, rodinnou krizí nebo i problémy dospělých. Asociální a 

antisociální jednání bylo zaznamenáno v daném období u 16 % dětí a dospívajících. 
76

 

Asociální chování bývá v rozporu s morálními normami společnosti. Jedná se kupř. o 

experimentování s omamně psychotropními látkami, gambling či jiné závislosti, nebo 

záškoláctví. Antisociálním chováním jsou již porušovány právní normy společnosti, je 

páchána trestná činnost s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost.  

 

Jedlička pracoval se sledovanými  údaji za školní rok 2005/06. Údaje, které byly 

zjištěny ve střediscích z celé republiky, zde nabízím s konkrétními číselnými daty 

v následující tabulce. 

 

Důvody příchodu klienta 

rodinné problémy školní problémy 

zneužívání 
návykových 

látek 

osobnostní 
problémy 

prekriminál. 
a kriminální 
problémy 

jiné 
důvody celkem 

z toho 
týrání 
a sex. 
zneuž. 

celkem 

z toho 

mentální 
retardace 

specifické 
poruchy 

učení 

2 423  55  3 252  158  1 714  395  1 360  1 437  20  

 

         

             Tabulka 3. SVP – klienti ve školním roce 2005/06 -  důvody příchodu
77

 

 

 

Pro srovnání lze konstatovat, že ve školním roce 2009/10 nadále převažují školní 

problémy a hned druhým nejčastějším typem důvodů jsou problémy rodinného rázu. 

Snižuje se počet klientů, kteří vyhledají kontakt se  SVP v souvislosti s kriminalitou a 

nekriminálními problémy. 
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Důvody příchodu klienta 

rodinné 
problémy 

školní problémy 

Zneužívání 
návykovýc

h látek 

osobnostní 
problémy 

prekriminál. 
a kriminální 
problémy 

jiné 
důvody 

celkem 

z toho 
týrání 
a sex. 
zneuž. 

celkem 

z toho 

mentální 
retardace 

SPUCH2 

2 144  65  3 416  214  1 630  280  1 339  840  45  

 

         

           Tabulka 4. SVP – klienti ve školním roce 2009/10 – důvody příchodu
78

 

 

V uvedeném období nejčastěji iniciovala zahájení spolupráce rodina (ve 3042 

případech), mnohdy také OSPOD (1971) a škola (1682). Dalšími iniciátory byla školská 

poradenská zařízení, dále zdravotnická zařízení a v přibližně tři sta případech soudy či 

PMS ČR nebo sám klient.  

 

 

 

3.1.1 Poruchy chování 

 

Činnost SVP směřuje, jak již bylo řečeno, k prevenci vzniku nebo rozvoje poruch 

chování. Poruchou chování lze označit takové chování, které porušuje sociální normy a 

očekávání s ohledem na věk, příp. rozumové schopnosti, dítěte. Vzorec agresivního, 

vzdorovitého, asociálního chování má trvalý charakter, opakuje se minimálně po dobu šesti 

měsíců.
79

   

Martínek míní, že „poruchou chování se u dětí označuje řada výchovně 

nežádoucích projevů, které jsou často důsledkem narušení jejich sociální přizpůsobivosti. 

Většina těchto poruch nemá jednotnou příčinu, mnoho z nich vzniká na podkladě 

nevhodného výchovného působení, tzn. že se nejedná o projev duševního onemocnění.“
80

 

                                                 

78
 MŠMT. Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/10. Dostupné z 

http://www.msmt.cz/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vykonove-ukazatele-2009-10 

79
 Train, A. Nejčastější poruchy chování dětí, s. 187-188 

80
 Martínek, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže, s. 85 



 

44 

 

Při diagnostice doporučuje autor postupovat individuálně a vzít v úvahu vlivy 

prenatální, perinatální i postnatální. Podle Vágnerové je možné poruchy chování 

charakterizovat jako „odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat 

normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, event. úrovni rozumových schopností:“  

Současně autorka upozorňuje, že o poruchách chování lze hovořit až ve středním školním 

věku, „i když se u disponovaných dětí nebo za nepříznivých okolností objevuje nežádoucí 

chování již v ranějším období. Takový projev může signalizovat budoucí závažnější 

poruchu, ale může mít i přechodné trvání.“
81

  S tím souhlasí Train, když zmiňuje: „Při 

posuzování, zda je přítomna porucha chování, by se měl brát v úvahu vývojový stupeň 

dítěte. Například výbuchy zlosti jsou normální součástí vývoje tříletého dítěte a pouhá 

jejich přítomnost by neměla být důvodem pro diagnózu.“  Podle něj by se spíše jednalo o 

„nadměrné rvačky nebo tyranizování slabších, krutost k jiným lidem nebo zvířatům, 

závažné ničení majetku, zakládání ohně, krádeže, opakované lhaní, chození za školu a 

útěky z domova, mimořádně časté a intenzivní výbuchy zlosti, vzdorovité provokativní 

chování a trvalou silnou neposlušnost.“
82

 

V publikaci věnované nejčastějším poruchám chování dětí uvádí Train tyto 

diagnózy (dle Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize, MKN-10, 1994): 

o F91.0 Porucha chování ve vztahu k rodině 

o F91.1 Nesocializovaná porucha chování 

o F91.2 Socializovaná porucha chování 

o F91.3 Porucha opozičního vzdoru 

o F91.8 Jiné poruchy chování  

o F91.9 Porucha chování nespecifikovaná. 

 

Porucha opozičního vzdoru se vyskytuje u dětí ve věku do devíti až deseti let. Dítě 

bývá výrazně vzdorovité, neposlušné, svým jednáním provokuje. Chová se nepřátelsky. 

Jinak ale nejsou přítomny vážnější asociální nebo agresivní činy, které by narušovaly práva 

druhých osob. Dítě s poruchou opozičního vzdoru má sklon vzpírat se požadavkům 

dospělých. 
83

 Takové chování bývá velmi nepříznivě hodnoceno i ve školním prostředí, 

zvláště když se takové dítě rádo konfrontuje s dospělými autoritami.  
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K diferenciaci poruch chování u dětí přistupují někteří odborníci odlišně. Například 

Malá řadí poruchy chování do dvou skupin. Jednou z nich jsou poruchy se špatnou 

prognózou jako nesocializovaná porucha chování a dezinhibovaná příchylnost v dětství, 

která se projevuje tzv. nenasytitelností lásky z důvodu nevytvoření selektivního citového 

vztahu v útlém dětství.  

Nesocializované poruchy chování mají příčinu v disharmonickém vývoji osobnosti, 

příp. souvisí s jeho emoční deprivací. „Typickými znaky jsou agresivita k druhým, rvačky, 

vydírání, násilnosti, neposlušnost, hrubost, krutost nejen k lidem, ale také ke zvířatům, 

opouštění domova v noci, útěky z domova, záškoláctví, zakládání ohně, vandalismus.“ 
84

 

Děti s těmito poruchami mají trvale narušené vztahy k vrstevníkům, jsou neoblíbené, 

jelikož neumějí navázat důvěrný vztah k druhým, a nedokážou být dostatečně empatické.  

Socializovaná porucha chování se projevuje špatnými vztahy k autoritám, 

negativním vztahem ke škole, záškoláctvím či zapojením se do skupiny, party, často 

delikventní. Ve skupině vrstevníků dítě krade a páchá či páchá jinou trestnou činnost. Do 

této skupiny náleží i již zmíněná porucha opozičního vzdoru.  Lepší prognózu do budoucna 

má socializovaná porucha chování a také porucha chování ve vztahu k rodině.  Posledně 

zmíněná porucha se projevuje omezeně právě jen ve vztahu k domovu a mimo rodinu 

udržuje dítě zcela standardní vztahy.
85

   

Mezi podstatné charakteristiky poruch chování řadí Vágnerová především fakt, že 

dítě nerespektuje sociální normy, přestože je zná a dokáže jejich význam pochopit. Dítě se 

projevuje agresivně a není schopno udržovat přijatelné sociální vztahy.
86

 Autorka popisuje 

dvě skupiny poruch chování v dětském věku, a to agresivní a neagresivní. Neagresivní 

poruchy chování se vyznačují porušováním sociálních norem. Sem Vágnerová řadí lhaní, 

útěky a toulání. Naopak šikana nebo vandalismus již vykazují znaky agresivity, neboť 

„porušují a omezují práva ostatních, a proto je lze považovat za závažnější.“ 
87

 Cílem 

takového jednání je uspokojit potřeby agresora, například prosadit se. Někdy je cílem 

samotné násilí. 

Lhaní je pro dítě obranným mechanismem, únikem ze situace, která je jím 

pociťována jako nepříjemná. „Pravá lež je charakteristická úmyslem a vědomím 
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nepravdivosti.“ Cílem je získat určitou výhodu nebo se vyhnout potížím. 
88

 Martínek 

upozorňuje, že lež bývá „častým úkazem u dětí, které procházejí v domácím prostředí 

velice tvrdou a mnohdy trestající výchovou, za každý prohřešek (třeba i nevýznamný) je 

dítě přísně potrestáno. Časem své lži začne pečlivě programovat, promýšlet, má 

zpracované i scénáře, co bude dělat, když se náhodou na lež přijde.“
89

  Na tomtéž místě 

také zmiňuje, že motivem lži může být i snaha po přijetí vrstevníky a získání obdivu. Tyto 

děti trpí často pocity méněcennosti.  

Také toulání a útěky jsou určitou únikovou reakcí. Reaktivní, impulzivní útěk je 

„zkratovou reakcí na nezvládnutou situaci doma nebo ve škole. Jejich smyslem může být 

potřeba úniku např. před trestem, který dítě prožívá jako nesnesitelný, od člověka, s nímž 

dítě nechce žít apod.“
90

 V tomto případě se jedná většinou o ojedinělý útěk. Naopak 

chronické útěky jsou důsledkem dlouhodobých problémů, jsou plánované. Dítě se nechce 

vrátit, například z toho důvodu, že rodina, ve které žije, je nefunkční. Příčinou chronických 

útěků dítěte ale může být i patologický vývoj jeho osobnosti. Toulání je „charakteristické 

dlouhotrvajícím opuštěním domova, které většinou navazuje na útěky. Je výrazem 

nedostatečné citové vazby k lidem a k zázemí, které je natolik dysfunkční, že na něm dítěti 

nezáleží, nebo je dokonce odmítá.“ 
91

 Vágnerová upozorňuje na zvýšenou 

pravděpodobnost užití drogy dítětem při toulkách a na riziko návyku na takový způsob 

života.   

Krádeže lze vnímat jako neagresivní formy poruch chování, ať už se jedná o příležitostnou 

krádež nebo krádež plánovanou, předem promyšlenou. Značné riziko představují krádeže 

v partě, neboť dítě, jež se takového protiprávního jednání dopouští, necítí často vinu, 

nepovažuje takový čin za porušení norem. Má totiž podporu dalších členů party, se kterou 

se ztotožňuje. 
92

  O pravé krádeži hovoříme, jestliže dítě odcizí předmět, který mu nepatří, 

vědomě. Přitom chápe, že se nechová správně. Bývá důležité důkladně zjistit příčiny 

zcizování věcí dětmi, neboť dítě může krást pro druhé, aby se zalíbilo vrstevníkům, 

„koupilo“ si jejich kamarádství, zavděčilo se členům delikventní party. V některých 
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rodinách je krádež oceňovaným jednáním a dítě je od útlého věku vychováváno 

v přesvědčení, že krást je zcela normální. 
93

 

Agresivita dětí a mládeže bývá připisována dnes všudypřítomnému násilí, se 

kterým se ještě „nehotoví“ jedinci setkávají běžně například v médiích. Malé dítě není 

schopno odlišit hranou scénu od skutečnosti, získává pocit, že následky fyzického ataku 

nejsou závažné a násilí vnímá jako běžné a ospravedlnitelné. Agresi u dětí podporuje také 

nečitelnost ve výchově, později vliv party jako významné identifikační skupiny. Nevhodná 

výchova a rodina, která neplní své funkce, má u dětí za následek množství patologických 

projevů, opakující se selhávání, z toho plynoucí nespokojenost, napětí a agresi. Děti, které 

nezískaly ve své rodině pocit jistoty a bezpečí, nezažily přijetí, uspokojí později svou 

potřebu „někam patřit“ právě členstvím v delikventní partě.  Agresivní chování podporuje 

mj. i určitý nesoulad v hranicích školy a rodiny. „Co je pro školu v chování nepřijatelné, je 

pro dítě normou.“ 
94

 

Jednou ze závažných forem agresivního chování, které se projevuje velmi často 

právě v rámci školní docházky, je šikana. Vyskytuje v rozličných formách, od fyzického 

násilí, ponižování, vydírání až po ničení majetku oběti. Lze říci, že šikana je „násilně 

ponižující chování jednotlivce nebo skupiny vůči slabšímu jedinci, který nemůže ze situace 

uniknout a není schopen se účinně bránit.“ 
95

  Martínek popisuje šikanu ve škole nejen 

mezi žáky navzájem, ale mj. i ve vztahu učitel a žák. Vyjmenovává činy související se 

šikanou, jež mohou být trestné, například omezování osobní svobody, vydírání, ublížení na 

zdraví, loupež, poškozování cizí věci apod. 
96

  Metodický pokyn ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy z roku 2008 upravuje odpovědnost školy při k prevenci a řešení šikanování 

mezi žáky. Nabízí postupy při řešení šikany a konkrétní výchovná opatření, mezi něž patří 

i doporučení rodičům k umístění dítěte „do pobytového oddělení SVP“ a podání návrhu 

školy orgánu SPOD k zahájení práce s rodinou. Metodický pokyn v článku 9 doporučuje 

spolupráci se specializovanými institucemi, např. v resortu školství „s pedagogicko-

psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry“.
97
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Střediska výchovné péče nabízejí služby jak agresorům, tak i obětem šikany. V obou 

případech je namístě zamezit rozvoji negativních jevů v chování a disharmonickému 

vývoji osobnosti.  

Častým výchovným problémem bývá záškoláctví, jež řeší většinou na podnět školy 

v první řadě kurátor pro děti a mládež. Při řešení tohoto závadového chování je nesmírně 

důležité zjistit přesnou příčinu záškoláctví. To může být impulzivního charakteru, ale i 

účelové, plánované. V obou případech je možné vysledovat v pozadí negativní vztah ke 

škole, nebo vliv rodinného prostředí, příp. nevhodné trávení volného času a vliv party.
98

 

Negativní vztah ke škole může být způsoben zmíněnými špatnými vztahy ve třídě, šikanou, 

ale i nižším nadáním a souvisejícími problémy s učením, o kterých bude zmínka v další 

části textu. 

Jako velmi rizikové je třeba u dětí a mládeže chápat experimentování s omamně 

psychotropními látkami. Jestliže je zřejmé, že dítě je závislé na drogách nebo trpí jinými 

formami závislostního chování, pak pracovníci střediska zvažují nabídku služeb, 

organizací či zdravotnických zařízení, jež jsou na tuto problematiku specializovány. Stejný 

postup středisko zvolí, pokud je u klienta předpoklad diagnózy závažného psychiatrického 

onemocnění.  

 

 

3.1.2 Školní neúspěšnost 

 

Úspěchy dítěte při zvládání učiva a řádné plnění zadaných úkolů mohou být 

negativně ovlivněny atmosférou ve škole a v třídním kolektivu, vztahem k učiteli, 

 vazbami ke spolužákům. Také rodina žáka, její kulturní úroveň, vztah ke vzdělání, bývají 

důležitým činitelem při zvládání školních povinností dítětem. Snížená úroveň jeho 

rozumových schopností má značný vliv na schopnost učení, stejně jako celkový zdravotní 

stav dítěte.  

Pervazivní vývojové poruchy jako je např. autismus, anebo mentální retardace dítě 

ve škole hendikepuje a je třeba přizpůsobit tomu vzdělávací podmínky.  
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Hyperaktivita s poruchou pozornosti (ADHD) je psychiatrickou diagnózou, která 

„se vztahuje na děti (a dospělé) s vážnými sociálními a kognitivními obtížemi. 

Rozlišujeme tři hlavní symptomy ADHD: 

1) Poruchy pozornosti (dítě není schopno se soustředit, dokončit úkol, koncentrovat svou 

pozornost); 

2) Impulzivita (neschopnost dítěte kontrolovat a tlumit své projevy); 

3) Hyperaktivita.
99

 

Hyperaktivita je poruchou aktivační úrovně. Dítě má „nadměrné nutkání k pohybu, 

k aktivitě, která je neúčelná až nesmyslná. Z hlediska dané sociální situace bývá takový 

projev nepřiměřený, a proto je nápadný. Dítě nedokáže puzení k aktivitě ovládat.“
100

 

Vágnerová upozorňuje, že zásadním problémem při socializaci dítěte je rušivost dítěte 

související s jeho hyperaktivitou. Proto také mnohé „odchylky v jeho osobnostním vývoji 

vznikají sekundárně. Jsou důsledkem negativních reakcí jeho okolí na typické projevy 

těchto dětí.“
101

  Autorka rovněž uvádí další problém, který také výrazně ovlivňuje školní 

adaptaci dítěte, totiž „neschopnost dodržovat sociální normy.“ Pokud učitel není seznámen 

s diagnózou dítěte a neumí s projevy této poruchy pracovat, bude považovat dítě za 

zlobivé, za nadměrně problematické. Jestliže bude dítě ve škole dlouhodobě kritizováno, 

zřejmě to negativně ovlivní jeho vztah ke škole a dalšímu vzdělávání. Stane se 

neúspěšným. Tento pocit pak může zvláště u dospívajících zapříčinit další výchovné potíže 

a odchylky od sociálních norem, „s největší pravděpodobností se u nich projeví sklon 

k asociálnímu chování nebo k sebedestrukci.“  

Proces učení a školní úspěšnost mohou výrazně ovlivnit také specifické poruchy 

učení. Dyslexie, dyskalkulie, dysortografie nejsou spojeny s úrovní inteligence, jak by se 

laikovi mohlo jevit. Jedná se o potíže se čtením, počítáním nebo psaním. Dyslexie 

například znamená specifickou poruchu čtení, kdy dítě „zpracovává určitý druh informací 

jinak než ostatní děti; výsledkem může být zejména to, že bude mít problémy naučit se 

číst.“
102

 Laické veřejnosti méně známou je dyspraxie, vývojová porucha koordinace. Často 

se jednotlivé typy poruch učení vyskytují v kombinaci. Je zcela namístě zajistit dítěti 

odborné vyšetření, to je možné v pedagogicko-psychologické poradně. Na základě 
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doporučení odborníka pak lze dítěti dohodnout ve vzdělávání určité úlevy a potřebný 

individuální přístup.  Zde je třeba připomenout, že pracovníci střediska výchovné péče 

mohou s ohledem na nejlepší zájmy dítěte nabídnout rodině pomoc při hledání vhodnějšího 

typu školy.  

Sebevědomí dítěte, pocit vlastní hodnoty je utvářen také ve škole, kde je dítě 

hodnoceno za plnění zadaných úkolů a za své chování. Později si utváří sebevědomí také 

podle toho, jak je přijímáno svými vrstevníky. „Význam spolužáků jako zrcadla a zdroje 

pocitu vlastní hodnoty stoupá s blížícím se dospíváním.“
103

 

Školní neúspěšnost může být způsobena pochopitelně množstvím dalších faktorů. 

Odborníci, kteří pracují s žáky a studenty, by tudíž měli při hledání jejích příčin a možností 

nápravy věnovat pozornost také vlivům, které mohou dítěti způsobovat stres. 

Školský stres, jinak také žákovské strádání, lze charakterizovat jako „kombinaci 

únavy, přetížení, vyčerpání spojené s obavami, úzkostí a chronickým pocitem neúspěchu 

při školní práci. Jde o soubor negativních podnětů, vyplývajících z nedostatečného 

respektování zásad duševní hygieny ve škole.“
104

 Kromě již zmíněných specifických 

poruch učení (Novák také tyto uvádí jako mimointelektové příčiny neprospěchu), mohou 

být příčinou školského stresu menší nadání nebo psychická labilita. Dítěti proto pomůže i 

zvyšování psychické odolnosti a systematická příprava do školy. Při ní je důležité 

neodkládat školní povinnosti a zamezit, kupříkladu optimálními fyzikálními podmínkami, 

snížení soustředěnosti dítěte na učení. 
105

  Školským stresem jsou ohroženy nejen děti při 

vstupu do školy, ale žáci během celé povinné školní docházky a dalšího studia. Důležitým 

mezníkem bývá přechod dítěte na střední školu, kdy v souvislosti s narůstajícím objemem 

učiva a určitou změnou přístupu učitelů k dítěti dochází ke značným problémům se 

zvládáním učiva. Kurátor pro děti a mládež je pak školou kontaktován, neboť dítě má 

nedostatečný prospěch a nečekaný studijní neúspěch může vést i k nedodržování školního 

řádu, kázeňským přestupkům a k zanedbávání školní docházky. I zhoršený prospěch je 

problémem, který lze řešit ve spolupráci s odborníky ze střediska výchovné péče.  
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3.1.3 Komunikační a vztahové problémy  

 

Socializace dítěte probíhá od útlého věku a nejpřirozenějším prostředím pro 

utváření osobnosti dítěte je jeho vlastní rodina. Rodinu vnímáme dnes jako určitý systém, 

kde mezi sebou jednotliví členové komunikují a svým jednáním se vzájemně ovlivňují. 

Špatenková konstatuje, že rodina je stabilní, v rovnováze, pokud každý její člen plní řádně 

svou funkci.
106

 Pro dítě jsou pochopitelně nejdůležitější jeho rodiče, kteří na něj působí od 

narození a mohou zásadním způsobem ovlivnit utváření jeho osobní identity. Jakými jsou 

rodiče osobnostmi, jaký výchovný styl zastávají, jaký vztah mají k dítěti, k sobě navzájem 

i svému okolí, to vše je podstatné pro vývoj osobnosti dítěte, na něž působí i další 

subsystémy rodiny, později i škola a jiné instituce, vrstevnické skupiny a další činitelé.  

Matějček upozorňuje, že rodina prochází určitými změnami, kontinuálními a 

diskontinuálními. Kontinuální změny probíhají pozvolně. Diskontinuální, náhlé změny 

jsou podle něj nositeli tzv. kritických událostí. Tyto události přinášejí „určité nároky, 

zátěže, stresy, jejichž zvládnutí či překonání vyžaduje obranyschopnost postiženého 

systému a mobilizaci obranných sil. Vyžaduje však i ovládání patřičných adaptačních 

strategií a mechanismů, přičemž záleží ještě na řadě dalších činitelů (materiálních, 

sociálních, osobnostních), má-li být výsledek uspokojivý.“
107

   

Náročné životní situace, které dítě nedokáže bez odborné pomoci zvládnout, mohou 

nastat, jestliže se v rodině objeví závažná nemoc člena rodiny, zásadní konflikty mezi 

rodiči nebo jejich rozvod apod. Rovněž nevhodný výchovný styl a absence přímé, pozitivní 

komunikace dítě zatěžují a mohou být spouštěčem negativních projevů chování. 

Dospívající se odpoutává od rodičů a to se často stává pro obě strany bolestným procesem. 

S těmito problémy se lze obrátit na středisko výchovné péče.  Odborní pracovníci umějí 

dítě provést složitým životním obdobím, podpořit je příp. i při zvládání konfliktů se 

spolužáky a kamarády.  Dospívající mnohem více tíhnou ke svým vrstevníkům, a právě 

party v tomto období ovlivňují jejich jednání. Kraus uvádí, že vrstevnické skupiny 

poskytují zábavu a uvolnění, ale jsou také „nástrojem sociální kontroly svých členů“. 

V této souvislosti pak doplňuje: „Život v těchto skupinách přináší situace, kdy dochází ke 

konfrontaci názorů, které mají svůj původ v rodinách jednotlivých příslušníků, ale také ve 
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škole. Tyto diskuze představují jakýsi filtr, přes který se utváří určité skupinové mínění, a 

zůstává otázkou, jakým směrem se tato názorová orientace bude ubírat.“
108

  

Obsah této podkapitoly pouze naznačuje témata, jež mohou být pro děti a mládež 

složitá, zatěžující, či situace, které mohou vnímat jako ohrožující. Při profesionálním 

přístupu terapeuta se daří mimo původní problém rozkrýt mnohem podstatnější či 

bolestnější téma. Zakázku, na které je možné společně pracovat, lze v průběhu spolupráce 

upravit, rozšířit podle aktuálních potřeb klienta a jeho rodiny.  

 

 

3.2 Služby střediska výchovné péče 

 

                 Středisko výchovné péče nabízí služby v rámci ambulantního, případně i 

celodenního a internátního oddělení. Cílem poskytovaných služeb je pomoci klientovi 

překonat aktuální náročnou životní situaci, podpořit jeho samostatnost, psychickou 

stabilitu a odolnost a „eliminovat nebo nově strukturovat rizikové vzorce chování, které se 

podílejí na vzniku a udržování problémů.“
109

 Práce s klientem se zaměřuje na celý rodinný 

systém, který má být podpořen. Poskytované služby jsou mj. bezplatné, diskrétní, 

nestranné nezávislé, nedirektivní, komplexní a odborné. 
110

 

Středisko spolupracuje s kurátory pro děti a mládež, aby byla „zajištěna rychlá 

výměna informací a účinná pomoc tomuto nezletilému klientovi, jehož vývoj je ohrožen 

nebo narušen sociálně patologickými jevy“ tak, jak je uvedeno v zákoně o sociálně-právní 

ochraně dětí. 
111

 

Středisko zajišťuje rovněž výkon opatření ukládaný nezletilým do 15 let věku podle 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže. O výkonu opatření soudu pro mládež bude 

pojednáno v samostatné kapitole, a to také s ohledem na odlišné podmínky spolupráce 

s klientem.  
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3.2.1 Ambulantní oddělení 

 

Střediska výchovné péče mohou zájemci o spolupráci kontaktovat prostřednictvím 

jeho ambulantního oddělení. Telefonicky, osobně, příp. e-mailem je třeba sjednat vstupní 

konzultaci, tj. první společné setkání. Vstupního pohovoru se účastní odborný pracovník 

ambulance, klient, jeho zákonní zástupci, případně další osoby, například další příbuzní, 

pěstouni dítěte. Podle dohody se zákonnými zástupci se může dostavit také kurátor pro děti 

a mládež. Úkolem tohoto setkání je zjistit základní údaje o klientovi, důvody, které rodinu 

do střediska přivedly, a druh zakázky. „Cíle, které má péče naplnit, stanovuje vedoucí 

případu po dohodě s klientem v individuálním programu spolupráce na základě 

vydefinování zakázky.“
112

  

Během úvodního setkání jsou klienti informováni o nabídce služeb konkrétního 

SVP. Klient, příp. zákonný zástupce dítěte, vyplní vstupní dotazník a je s ním uzavřena 

dohoda o poskytnutí péče. Další společná práce a poskytované služby vycházejí z osobních 

cílů klienta. 

Ambulantní péče sociální prevence a terapie může podle Vocílky 

 „předcházet poruchám ve vývoji dítěte 

 odstraňovat poruchy v jeho vývoji při zachování rodiny 

 preventivními opatřeními a spoluprací s rodinou eliminovat výchovné 

problémy i jejich důsledky a předcházet tak ústavní výchově.“
113

 

 

Oblastmi, které mohou být podle zmíněného autora řešeny ambulantní formou, jsou 

jak prevence nežádoucího vývoje a pomoc v krizových situacích, tak i sociální terapie 

„přispívající k pozitivním změnám osobnosti dítěte a jeho nejbližšího sociálního 

prostředí“, a to včetně resocializace a rehabilitace.
114

 

Nejpozději do čtrnácti dnů od přijetí klienta do střediska je s ním vypracován 

individuální výchovný plán. Odborný pracovník SVP „vždy zjišťuje, v jaké situaci se klient 

nachází, kam se chce ubírat a jak k cíli dospěje. Klient má právo a možnost měnit své 

osobní cíle.“
115

 Vytvoření výchovného plánu předchází komplexní vyšetření klienta, které 
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„zahrnuje psychologickou diagnostiku osobnosti, speciálně pedagogickou a pedagogicko-

psychologickou diagnostiku poruch chování a sociálního vývoje. Součástí vyšetření je také 

sociální diagnostika možného původu výchovných problémů.“
116

 Psycholog nebo speciální 

pedagog SVP mohou v rámci konzultací s klientem, jeho rodiči apod. získat dostatek údajů 

ke správné charakteristice rodinného a školního prostředí dítěte, o jeho životním stylu a 

podstatných faktorech, které ovlivňují utváření jeho osobnosti. Při aktivní spolupráci 

s rodinou je pak možné dobrat se skutečných příčin klientových potíží. Komplexní 

vyšetření a plán další práce se zaměřuje podle potřeb klienta také na diagnostiku poruch 

učení a příčin školní neúspěšnosti dítěte. K tomu ovšem Jedlička poznamenává, že 

„součástí preventivně výchovné činnosti by mělo být též vyhledávání latentního nadání a 

podpora rozvoje talentu, nejen náprava školní neúspěšnosti. Proto se vzdělávací a 

reedukační práce opírá především o individualizovaný přístup k dítěti (žákovi), kdy si 

klient pod vedením speciálního pedagoga osvojuje potřebné dovednosti, znalosti a učí se 

rozpoznávat své osobnostní vlohy.“
117

 

Činnost ambulantního oddělení SVP upravuje již zmíněná vyhláška MŠMT.  

Ambulantní oddělení podle tohoto předpisu 

a) poskytuje výchovně vzdělávací péči klientům (v pracovních dnech, nejméně 

v rozsahu osmi hodin denně) 

b) poskytuje poradenskou podporu klientům v tíživé životní situaci, 

c) doporučuje vhodnou formu další péče, případně zařazení klienta do celodenního 

nebo internátního oddělení, nebo do péče jiného odborného zařízení, a to na 

základě předchozí péče v SVP a výsledků zde provedených vyšetření, 

d) realizuje podle potřeby pobytové výchovné a terapeutické programy (v délce 

maximálně 7 dní)  

e) poskytuje následnou péči klientům po ukončení pobytu v celodenním nebo 

internátním oddělení SVP (zpravidla po dobu 1 roku).
118

 

 

 S klientem je po zahájení spolupráce a vypracování individuálního plánu 

dohodnuta struktura vhodných služeb. S rodinou bývají sjednány pravidelné individuální a 
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rodinné konzultace, příp. spolu s dalšími službami. K individuálním konzultacím 

s terapeutem, odborným garantem klienta, se dostavuje dítě či dospívající nebo naopak 

rodič či jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte samostatně. Jednotlivec získává emoční 

podporu a pomoc terapeuta při získání náhledu na své problémy a hledání jejich řešení. 

Klient je podporován v cestě za splněním vytyčených osobních cílů. Individuální 

poradenskou či terapeutickou činnost s rodičem je možné zaměřit na ovlivnění výchovného 

stylu, uvědomění si obtíží a možností jejich překonání při výchově dítěte. S dítětem i 

rodičem mohou být podle aktuálních potřeb řešeny vztahy uvnitř rodinného systému. 

Terapeut se při jednání s rodičem snaží „korigovat pocity vzteku nebo bezmoci a být 

nápomocen při nalézání přiměřené perspektivy. Je-li to reálné, usilují pedagogičtí 

pracovníci o posílení integrity rodiny. V případě rozvodu je jejich snahou podpořit dospělé 

v tom, aby hledali uspořádání vztahů, které dítěti co nejvíce usnadní adaptaci na nově 

vzniklou situaci.“
119

  Rodinné poradenství a terapie probíhá za účasti dítěte a rodiče nebo 

obou rodičů, příp. i dalších rodinných příslušníků. Terapeut pracuje s celým rodinným 

systémem, pomáhá řešit komunikační a vztahové obtíže související s negativními projevy 

v chování dítěte doma, mimo rodinu, ve škole. 

Další z nabídky ambulance bývá tzv. vrstevnická skupina, kterou pracovníci 

oddělení sestavují příležitostně, s ohledem potřeby jednotlivých klientů. Skupina klientů 

spolu s terapeuty se schází v pravidelných intervalech, například jednou týdně. V rámci 

činnosti skupiny získávají děti náhled na svou aktuální situaci a zkušenosti jiných jim 

usnadňují přijetí vhodnějších strategií k řešení svých osobních problémů, stejně tak jako 

techniky užívané přítomnými terapeuty. „K relaxaci, navození důvěry, dosažení vhledu a 

změny v chování se využívá psychosociálních her, technik k oblasti výchovné dramatiky, 

dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie a artefiletiky.“
120

   

Rodičům klientů nabízejí některá střediska účast na pravidelných společných 

setkáních. Rodičovská skupina pracuje na principu svépomocné skupiny, jejíž členové se 

vzájemně podporují a posilují tím, že si vyměňují své zkušenosti, názory, poskytují si 

zpětnou vazbu a podporu. Zážitek sdílených potíží jim dodává sílu k hledání efektivních 

řešení. Nabídka jedné z ambulancí SVP Klíčov na webových stránkách zařízení zní takto: 
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„Skupina je určena všem rodičům, kteří mají zájem porozumět svým dětem a zlepšit 

s nimi vztahy. Setkání skupiny probíhají jednou za dva týdny, je možno přijít jednou či 

docházet pravidelně. Vítání jsou také prarodiče, pěstouni a další zájemci.“
121

 

 

Nabídka ambulantních oddělení SVP není zcela totožná. Některé služby nabízejí 

střediska standardně, k nim náleží kupř. individuální a rodinné poradenství a terapie nebo 

skupinové programy. Jiné jsou poskytovány spíše ojediněle, například s ohledem na 

potřeby místní komunity. SVP Plzeň, detašované pracoviště v Domažlicích, nabízí 

„poradenské dny na OSPOD“ (pro okres Klatovy a Tachov), které jsou určeny „klientům, 

pro které je středisko těžko dostupné“. Tyto akce probíhají jednou za měsíc „formou 

individuálních reedukačně terapeutických činností v přítomnosti rodičů.“ Dítě přitom 

nemusí být klientem OSPOD. SVP Kolín vychází vstříc svým klientům také tím, že na 

svých webových stránkách nabízí zapůjčení odborné literatury.
122

  SVP Klíčov, ambulance 

Prosek umožňuje klientům trénink EEG biofeedback, tedy měření tělesné teploty, krevního 

tlaku, tepu a dalších fyziologických parametrů. Klient je prostřednictvím této metody 

„zpětnovazebně neustále informován o svém aktuálním stavu a výkonu. Při tom je 

operantním podmiňováním stimulována žádoucí aktivita a inhibována nežádoucí.“ 
123

 

Tímto způsobem lze poskytnout pomoc například dítěti s diagnostikovanou 

hyperkinetickou poruchou.  

Další z nabídky středisek jsou výchovné a terapeutické výjezdy s aktivitami 

z oblasti zážitkové pedagogiky (učení prostřednictvím silného prožitku). 

Ambulantní oddělení zjišťuje, zda je pro klienta přínosné využít služeb celodenního 

nebo internátního oddělení střediska, a po dohodě s klientem zajistí vstup dítěte do těchto 

služeb. Po absolvování pobytu se klient vrací, pokud má zájem, zpět do péče oddělení 

ambulantního. V některých případech jsou indikovány odborné služby jiných zařízení.  

Při ukončení spolupráce vypracuje garant klienta závěrečnou zprávu, jejíž součástí 

je také doporučení pro další výchovné vedení dítěte. Zpráva je se souhlasem zákonného 

zástupce dítěte poskytnuta rovněž kurátorovi pro děti a mládež.  
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3.2.2 Celodenní oddělení 

 

         Celodenní oddělení bývají zřízena v rámci středisek výchovné péče jen výjimečně. 

Děti docházejí na oddělení ve dnech školní docházky, tedy mimo víkendy, svátky a 

prázdniny. V dopoledních hodinách probíhá pod vedením speciálního pedagoga výuka, a 

to podle individuálního plánu, jenž je dítěti sestaven jeho kmenovou školou. Odpoledne 

pak jsou pro děti připraveny výchovné programy. Ty jsou koncipovány podle týdenního 

plánu a s ohledem na individuální potřeby děti ve skupině. Může se jednat o 

 skupinové programy (např. hodnotící komunita, reflexní a sebepoznávací 

techniky, psychoterapeutické hry),  

 nácvik sociálních a komunikačních dovedností (modelové situace, reflexe a 

sebereflexe apod.) 

 programy preventivně výchovného charakteru (zaměřené na prevenci 

kriminality, sekundární prevenci sociálně patologických jevů) 

 kreativní bloky (artererapeutické techniky, artefiletika, keramika) 

 sportovní bloky (návštěvy plaveckého bazénu, turistika, míčové hry, 

cyklistika, další zátěžové a sportovní aktivity) 

 nácvik sebeobslužných dovedností a pracovní blok (kroužek vaření, úklid 

oddělení, dílenské práce, ergoterapie aj.) 

 škola v přírodě a letní tábor pro děti s poruchami chování, víkendové akce 

 práce s rodinou – rodinné poradenství, výjezdy s prožitkově zátěžovým 

programem zaměřeným na rodinné konstelace a terapii) a další. 
124

 

 

Děti jsou rozděleny do výchovných skupin. SVP zajišťuje dětem souvislou 

výchovně vzdělávací péči a stravování, a to většinou v trvání osmi týdnů. 
125

 Přednostmi 

stacionární péče jsou mj.: 

o možnosti intenzivnějšího působení na klienta, 

o snadnější poskytování okamžité zpětné vazby, 

o dočasné zamezení negativního vlivu na dítě a vytržení klienta z jeho 

mnohdy nefungujícího prostředí,  

                                                 

124
 Dle nabídky CO  SVP Klíčov: http://www.klicov.cz/svp/index.php?c=co-program [cit. 4. 5. 2012] 
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o možnosti prožitku korektivních zkušeností, 

o snadnější nácvik žádoucích sociálních rolí.
126

 

 

Celodenní oddělení má zřízeno například SVP Pyramida v Rybitví nebo SVP 

Klíčov v Praze. Jiné pražské zařízení, SVP Modřany, nemá sice zřízeno celodenní 

oddělení, zajišťuje však svým klientům stacionární péči s možností plnění školní docházky, 

pokud je indikována, ve spolupráci s jinými institucemi. 
127

 

V rámci pobytu získává dítě důležitou zpětnou vazbu, od terapeutů i vrstevníků ze 

skupiny, a zažívá pozitivní korektivní zkušenosti. Jednou z takových povzbuzujících 

zkušeností může být i ukončení pobytu formou společného rituálu rozloučení s dítětem tak, 

jak probíhá v celodenním oddělení SVP Klíčov. Závěrečného, slavnostního setkání bývají 

přítomni spolu s dítětem pracovníci oddělení, jeho rodiče, sourozenci a další příbuzní, příp. 

kurátor pro děti a mládež apod. Dítě hodnotí svůj pobyt v SVP, své úspěchy, zmiňuje své 

nezdary a je motivováno k sebereflexi a uvědomění si strategií, které mu pomohly potíže 

zvládnout. Ostatní mu vyjadřují podporu a vyslovují přání do jeho budoucího snažení. 

Silný účinek může mít také symbolické zničení problematických vlastností dítěte, např. 

spálením písemného záznamu nad svíčkou.
128

 Dítě si osvojilo určité sociální dovednosti a 

ty by si mělo postupně upevnit, naučit se je užívat, zvládat prostřednictvím těchto taktik i 

krizové situace. Cílem společných setkání a rodinných konzultací je také snaha o větší 

zapojení rodiny do práce s dítětem. Rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu reflektují 

změny, které v chování jejich dítěte probíhají, učí se zvládnout jeho případná selhání a 

ocenit každý jeho úspěch.   

Hlavní předností pobytu na celodenním oddělení SVP je především intenzita 

preventivně výchovné péče. Ta je poskytována dítěti, které zůstává v rodinném prostředí. 

Velmi efektivní bývá také možnost „vytržení“ dítěte ze školního prostředí, kde neprospívá 

a pro opakované kázeňské problémy není dlouhodobě oceňováno. S kmenovou školou je 

SVP po celou dobu pobytu dítěte v kontaktu, klient je podporován při návratu do 

původního školního prostředí, a to příp. i „zkušebními návštěvami“ žáka na výuce 

kmenové školy. V indikovaných případech nabízí garant klienta rodině pomoc při změně 

školy. Pokud se v budoucnu ukáže jako potřebné zopakovat pobyt v celodenním oddělení, 
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ambulance SVP, jež přebírá dítě do další péče, tuto možnost po dohodě s klientem 

navrhne. Pobyt v celodenním oddělení lze rodině nabídnout také po absolvování pobytu 

v internátním oddělení.  

 

3.2.3 Internátní oddělení 

 

Internátní oddělení má zřízena velká část středisek výchovné péče. Tato oddělení 

nabízejí nepřetržitou výchovně vzdělávací péči, ubytování a stravování.  Během pobytu 

dítěte, který trvá zpravidla osm týdnů, zajišťují pracovníci také dohled nad plněním 

individuálního vzdělávacího plánu, pokud byl pro dítě školou vypracován. 
129

  

Před nástupem dítěte na oddělení je se zákonným zástupcem sepsána smlouva o 

přijetí do oddělení internátního.  Součástí této smlouvy jsou podle vyhlášky mj. i datum 

přijetí a ukončení pobytu, podmínky ukončení, příp. přerušení pobytu a také potvrzení o 

seznámení se s vnitřním řádem a souhlas s jeho dodržováním.  Dítě je zařazeno do 

výchovné skupiny. S organizací života v ní je seznámeno pedagogickým pracovníkem 

oddělení.
130

 Během pobytu dítěte nabízí pracovníci internátního oddělení jednak zajištění 

komplexní odborné péče, ale i pravidelnou spolupráci s rodinou jako důležitou součást 

nápravy negativních projevů v chování klienta. V zájmu dítěte probíhá také spolupráce 

s kurátorem pro děti a mládež, se školou a dalšími institucemi.  

Pobyt dítěte na internátním oddělení SVP Klíčov je rozdělen do tří období. Během 

adaptačního týdne se klient seznamuje s prostředím a režimem, má za úkol zpracovat svůj 

životopis a sestavit smlouvu o pobytu, kde si vytyčí cíle, co chce na sobě změnit. 

Absolvuje také „životopisnou skupinu“.  V další, tzv. 1. etapě má povinnost absolvovat 

tematickou skupinu, připravit sobotní program a „zpracovat přestupové otázky do druhé 

etapy“. V této fázi již může přijímat návštěvy rodinných příslušníků. Rodina má možnost 

účastnit se některých programů. Ve 2. etapě již klient navštěvuje rodinu doma na 

„tréninkové víkendy“, vypracovává na tyto víkendy smlouvu s podmínkami, kterými se 

klient bude o víkendu společně s rodinnými příslušníky řídit.  Závěr pobytu je věnován 

slavnostnímu rozloučení za účasti rodičů a dalších osob z okruhu klientových blízkých.
131

 

                                                 

129
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130
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Činnost internátního oddělení je koncipována s ohledem na individuální potřeby 

klientů zařazených aktuálně ve výchovné skupině. Dopoledne probíhá vyučování podle 

individuálních plánů jednotlivých klientů. V odpoledních hodinách a večer se klienti 

účastní výchovných programů. Jedlička uvádí, že v odděleních internátních a celodenních 

slouží k osvojení žádoucích vzorců chování „režimová terapie, socioterapie, metody 

zážitkové pedagogiky a účast v terapeutických programech. Podporuje se rovněž nácvik 

vhodných metod učení.“
132

 Součástí výchovného působení na klienty bývají také 

pravidelné hodnotící komunity. Mezi výchovné prostředky lze zařadit sportovní aktivity 

v terénu i v interiéru, účast na kulturních akcích apod. Prvky zážitkové pedagogiky se 

uplatňují při jednodenních či víkendových výjezdech a na letních táborech pro děti 

s poruchami chování. Jedlička vysvětluje princip sociálního učení prostřednictvím 

intenzivního zážitku takto: „ Rozdíl mezi rekreačními nebo tělovýchovnými činnostmi a 

zážitkovými programy tkví především v řízené zpětné vazbě. V závěru programu vybízí 

pedagogičtí pracovníci klienty k diskusi a sebereflexi. Klienti jsou podporováni při 

porovnávání svých poznatků a pocitů. Jsou vedeni k empatickému přijetí druhých a hledání 

společného poučení.“
133

 

Při ukončení pobytu klienta v internátním nebo celodenním oddělení je zpracována 

závěrečná zpráva, jejíž součástí je „hodnocení schopnosti adaptace klienta na změnu 

prostředí, informace o schopnostech navazování sociálních vztahů a postavení klienta ve 

výchovné skupině, hodnocení úrovně společenských a pracovních návyků včetně 

schopnosti týmové spolupráce, údaje o chování v zátěžových situacích a doporučení 

týkající se vyhovujících způsobů řešení mezilidských konfliktů a překonávání stresu.“
134

 

Provedená diagnostika a odborná doporučení obsažená v této zprávě mohou být stěžejním 

podkladem pro další práci kurátora pro děti a mládež. 

Po absolvování pobytu na internátním oddělení je klientovi nabídnuta další, 

návazná spolupráce s ambulantním oddělením SVP.  
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4 PEDAGOGICKO VÝCHOVNÉ PŮSOBENÍ SVP A 

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SVP S KURÁTOREM PRO 

DĚTI A MLÁDEŽ 

 

Výchovně vzdělávací péče ve středisku se odvíjí od zakázky klienta, předchozí 

diagnostiky, příp. je zajištěna podle požadavků školy a možností SVP. V České republice 

je jsou zřízena střediska výchovné péče z velké části při diagnostickém nebo výchovném 

ústavu. Pouze jedno SVP je soukromé.
135

 Konkrétní nabídka jednotlivých služeb středisek 

se může lišit. Všechna SVP nabízejí své služby prostřednictvím ambulantního oddělení, 

některá střediska mohou klientům poskytnout péči rovněž pobytovou, v internátním 

(lůžkovém) oddělení. Výjimečně jsou zřízena při SVP také oddělení celodenní pro 

stacionární pobyt. Činnost středisek se řídí některými zásadami, které jsou zmíněny 

v metodickém pokynu či vyplývají z celkové koncepce SVP.   

 

 

4.1  Hlavní zásady činnosti střediska výchovné péče 

 

Hlavní zásadou v činnosti SVP je především „aktivní přístup osob využívajících 

služeb střediska ke spolupráci a vědomí jejich vlastní spoluzodpovědnosti za očekávané 

výsledky ve výchově“.
136

  

 

4.1.1 Princip dobrovolnosti a nedirektivní přístup 

 

Středisko nabízí své služby na principu dobrovolnosti. V rámci systemického 

přístupu jsou přísně oddělovány formy pomoci, jež jsou poskytovány pomáhajícím 

pracovníkem výhradně na základě žádosti, objednávky klienta, a naproti tomu kontroly, 

která již klienta podle Úlehly určitým způsobem znevýhodňuje. Podle tohoto autora je již 

kontrola, tedy například dozor, opatrování, přesvědčování klienta, postavena na zájmech 

                                                 

135
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jiných osob, nikoli na zájmu klienta samotného. Pokud pomáhající pracovník poskytuje 

kontrolu, je tedy on držitelem problému. Jestliže však nabízí pomoc, držitelem problému 

právě klient. V takovém případě se klient a pomáhající nacházejí v rovnoprávném 

postavení a klient tedy zůstává tím, kdo je schopen řídit svůj život a za event. podpory 

zvládnout i náročné životní situace. Mezi formy pomoci pak autor řadí doprovázení, 

vzdělávání, poradenství a terapii. 
137

  Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí však hrají 

svou roli i rozličné formy kontroly. Kurátor pro děti a mládež sleduje, jak dítě plní své 

povinnosti, jak respektuje rodiče, zda dochází řádně do školy a tráví volný čas vhodným 

způsobem, nepáchá trestnou činnost a neužívá omamně psychotropní látky. Spolupracuje 

také se soudy, např. v rámci dohledu nad výchovou nezletilých dětí. Plní další zákonné 

povinnosti, tedy podává v odůvodněných případech oznámení orgánům činným v trestním 

řízení, podněty a návrhy soudům apod. Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí má 

rodič povinnost dostavovat se na předvolání k jednáním s pracovníkem OSPOD, 

předkládat listiny potřebné k výkonu SPOD apod.  

V metodách užívaných pracovníky střediska výchovné péče a pracovníky OSPOD 

tedy lze,  ohledem na stanovené odborné úkoly a povinnosti dané legislativou, vysledovat 

rozdíly v přístupu ke klientovi. Podle Pemové a Ptáčka psychoterapie je poskytována na 

žádost klienta, k výkonu sociální práce bývá kurátor často pověřen jinou institucí. Výkon 

sociálně-právní ochrany dětí se pak pohybuje na ose mezi kontrolou a pomocí kdesi 

uprostřed, kdežto psychoterapie je výhradně podporou klienta a zcela je řízena zájmem 

konkrétního klienta. 
138

 Uvedení autoři vyjádřili rozdíly v užívaných metodách v přehledné 

tabulce, jejíž část byla pro názornost převzata a vyjadřuje zde, jak přistupuje k práci 

s klientem sociální pracovník a jak psychoterapeut.  

 

 

 

 

 

  

   Tabulka 5. Rozdíly v přístupech ke klientovi (sociální pracovník – psychoterapeut) 
139
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Zplnomocňuje k řešení.  Provází.  

Někdy pověřena, někdy vyžádána.  Na žádost klienta.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že v přístupu kurátora pro děti a mládež může klient 

vnímat určitá rizika pro sebe, členy rodiny, své blízké, a proto se z počátku „stáhne do 

sebe“ a není ochoten dostatečně spolupracovat při řešení svých problémů. Pracovník 

střediska má v tomto směru jiné možnosti komunikace s klientem a často snadnější pozici 

při navázání důvěrného vztahu s dítětem, s jeho rodiči či jinými osobami odpovědnými za 

výchovu. Nabízí bezpečné a důvěrné prostředí ke spolupráci na řešení klientových potíží. 

Tuto příznivou „vstupní pozici“ lze využít k efektivní spolupráci s cílem odhalit a řešit 

skutečné příčiny aktuálních problémů dítěte. 

 

4.1.2 Individuální přístup ke klientovi 

 

Odborné služby střediska jsou nabízeny na základě individuálních potřeb 

konkrétního klienta v aktuálně řešené situaci, s ohledem na možnosti zákonných zástupců 

či jiných osob odpovědných za výchovu. Individuální plán je zpracováván hned v počátku 

spolupráce s klientem a jeho zákonnými zástupci, tedy dítě či zletilý klient se na plánu 

podílí, hodnotí spolu s pracovníkem SVP své potřeby i možnosti a plnění výchovného 

plánu. Pokud se stanovené osobní cíle změní, je individuální plán klienta upraven. 

 

4.1.3 Práce s celým rodinným systémem 

 

Nabízené služby střediska jsou koncipovány s cílem zapojit rodinu do procesu 

diagnostiky příčin výchovných problémů dítěte a společné práce při jejich nápravě, neboť 

právě posílení rodiny jako celku je mnohem efektivnější v procesu pomoci dítěti. 

Během konzultací lze hledat společně možnosti rodiny, její zdroje, které mohou být 

ve prospěch dítěte využity. Rodinu totiž psycholog či speciální pedagog SVP považuje za 

systém, jehož prvky „nejsou jednotliví lidé sami o sobě, nýbrž lidé ve vzájemných 

interakcích a vztazích. Mluví se o sítích vztahů. Systém je víc než součet jeho prvků. 

Rodinu nepoznáváme jen na základě znalosti jednotlivců, neboť chování každého 

ovlivňuje všechny ostatní.“
140

 Matějček upozorňuje, jak důležité je vnímat problém 

jednoho člena jako cosi, co vždy určitým způsobem ovlivní fungování celé rodiny. Uvádí, 
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že rodina je vždy ovlivněna také zapojením do širšího společenského systému, „k němuž 

patří příbuzenstvo, sousedé, přátelé a všichni ostatní, kdo rodinu obklopují a jsou s ní ve 

styku. Nutně ji ovlivňují a sami jsou ovšem stykem s ní ovlivňováni. Rodině pomáhají, 

ulevují, chrání ji, ale někdy ji také ruší, tísní a zatěžují svými nároky.“
141

 Proto je tak 

důležité poznat celý rodinný systém a veškeré možnosti jeho sociální opory. Během 

přípravy individuálního plánu a poskytování poradenství či terapie je pro pomáhajícího 

odborníka důležité získávat informace o klientovi a jeho blízkých z více zdrojů. Tak se 

lépe podaří ověřit funkčnost rodiny a schopnost její úzdravy. Pro příznivý osobnostní 

vývoj dítěte je podstatné, zda rodina, v níž vyrůstá, plní veškeré své funkce, zda jsou v ní 

vzájemně naplňovány potřeby jejích členů a především zda jsou dostatečně uspokojovány 

fyzické i psychické potřeby dítěte. V rodině tzv. funkční „dochází k úspěšnému řešení 

problémů, existuje příznivé emocionální klima a dochází ke stálému vyrovnávání vztahů 

uvnitř rodiny v souladu s životním cyklem jejich členů.“
142

 

 

 

4.2 Obsah péče ve středisku výchovné péče 

 

Služby poskytované střediskem v rámci komplexní výchovně vzdělávací péče, 

jejich obsah, rozsah jednotlivých činností a úkonů i formy, jimiž jsou uskutečňovány, jsou 

upraveny především v příslušné vyhlášce a metodickém pokynu. Diagnostické, 

preventivně výchovné a poradenské služby poskytuje středisko v rámci dlouhodobého 

vedení klienta v délce méně než dva měsíce od započetí spolupráce, nebo při krátkodobém 

vedení, kdy odborná činnost s klientem probíhá méně než dva měsíce.  Klientovi lze 

poskytnout rovněž jednorázovou pomoc jako telefonickou nebo osobní konzultaci 

v obtížné životní situaci. Za jednorázové vedení klienta lze považovat i „konzultace 

vyžádané klientem, který již ukončil pobyt ve středisku, ale žádá o jednorázovou 

poradenskou pomoc či psychologickou podporu v náročné životní situaci, při volbě další 

vzdělávací cesty, při výběru vhodné profesní přípravy apod.“.
143
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Odborné služby SVP jsou poskytovány bezplatně, hradí se pouze stravování a 

ubytování při pobytové péči.  

 

4.2.1 Individuální činnost s klientem 

 

Odborná pomoc je klientovi zprostředkována na základě předchozí diagnostiky, na 

níž může navázat podle zjištěných potřeb vzdělávací a reedukační činnost, případně 

vhodné formy terapie a poradenství.  

 

4.2.1.1 Diagnostická činnost 

Vytvoření individuálního výchovného plánu a výběr konkrétních služeb z nabídky 

SVP k dosažení vytyčených cílů klienta předchází diagnostický proces.  Psychologická 

diagnóza je podle Svobody „odborně fundované a prakticky užitečné rozpoznání 

relevantních znaků, vlastností nebo stavů, jejich úrovně a kvality u určitého jednotlivce, a 

to i s případnou odpovědí na činitele podmiňující individuální zvláštnosti a predikci 

dalšího vývoje.“
144

  Pedagogická diagnostika se zabývá subjekty v edukačním prostředí a 

jejím cílem je mj. i určení míry zjištěného jevu, odhad dalšího vývoje a „soubor opatření 

pro další činnost, upozornění na rizika.“
145

 Diagnostika je prováděna především 

v ambulantním oddělení SVP a výsledky těchto vyšetření jsou součástí komplexního 

vyšetření, kterým je „vyšetření klienta, které zahrnuje psychologickou diagnostiku 

osobnosti, speciálně pedagogickou a pedagogicko-psychologickou diagnostiku poruch 

chování a sociálního vývoje. Součástí komplexního vyšetření je rovněž sociální 

diagnostika podmíněnosti příčin těchto poruch.“
146

  Další diagnostické vyšetření však 

může probíhat také v rámci pobytové péče v internátním nebo celodenním oddělení. 

Nejčastějším diagnostickým nástrojem bývá rozhovor. Vyšetření školního dítěte 

prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru je vhodné zaměřit na témata rodiny (např. 

otázky Co se ti líbí/nelíbí na mámě, tátovi, …?; Komu se svěříš?; Kdo tě pochválí?; apod.), 

dále na téma dětství (Jaké to bylo, když jsi byl malý?; Jak jste si s rodiči hráli, co jste dělali 

o víkendu?) nebo domova. Pracovník SVP se ptá na školu a strukturu učení a volného času 
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dítěte, na jeho zlozvyky, strachy i sebevražedné myšlenky. Otázky pokládá tak, aby získal 

dostatek informací také o úrovni socializace dítěte (např. Hraješ si rád s dětmi?; Jaké 

vlastnosti by měl mít tvůj nejlepší kamarád?; Jaká je tvá oblíbená hračka, hra?), o jeho 

ambicích, představě o sobě samém, přáních, snech (Tvůj nejhorší zážitek?; Tvůj nejlepší 

zážitek?) apod. V závěru setkání se terapeut vrací k problému, který rodinu do ambulance 

přivedl (Kvůli čemu se rodiče nedávno zlobili?; Možná se chceš na něco zeptat ty mě?; 

apod.).
147

 

Stanovená diagnóza samozřejmě zahrnuje i veškeré sociální podmínky, jimiž je dítě 

formováno. V této souvislosti je třeba připomenout, jak zásadní pro utváření osobní 

identity dítěte je výchovný styl, jež užívají jeho rodiče, a celkově osobnost rodičů či jiných 

osob, které se na výchově dítěte podílejí, neboť právě to „přispívá k utváření sociálního a 

emocionálního klimatu v rodině.“
148

 Matoušek se domnívá, že „dospívající, který nedokáže 

dodržovat společenské normy, byl pravděpodobně rodiči špatně trénován ve smyslu vnitřní 

disciplíny.“
149

 Úryvek ze znaleckého posudku nedostatečné výchovné kompetence rodičů 

patnáctiletého chlapce zcela jasně ilustruje.  

 „Jedním z podkladů intelektové nerovnoměrnosti i kolísání vůle by mohl být i 

hyperkinetický syndrom a nedostatečná stimulace při výchově, nedostatečné systematické 

budování pracovních návyků, kontroly úkolů, tedy nekoncepčnost výchovy, nedostatečný 

každodenní dohled nad plněním povinností, povzbuzení a chybění kvalitních vzorů v rodině, 

nedostatek motivace, neposilování vůle nezl.. U nezl. se jedná o socializovanou poruchu 

chování, z části v určitých ohledech lze hovořit i o nesocializované poruše chování. Matka 

je osobností nevyzrálou, labilní, výkyvnou, labilita narušuje její soudnost a hlubší vztahy 

s lidmi. Otec je málo zdatnou a nezralou osobností, s podprůměrným intelektem, 

egocentrismem, nejistotou, pasivitou. Vzájemný vztah rodičů je mělký, povrchní, 

akceptující. Vztah matky k nezl. kladný, ale s nekritickým přístupem při posuzování 

důsledků jeho chování. Vztah otce k nezl. akceptující, ale mělký, příliš tolerantní. Nezl. má 

k matce i otci pozitivní vztah, ale rodiče nejsou pro něj dostatečnou autoritou, což i sám 

vnímá. Výchovné schopnosti rodičů jsou nedostatečné, i v důsledku jejich osobnostního 

uzpůsobení. Osobnosti rodičů jsou málo kritické či až nekritické, postrádají koncepčnost, 

jsou nedůsledné, bez potřebných nároků na nezl., bez dostatečné stimulace. Rodiče nejsou 

schopni řádně nezl. vychovávat, nezl. sám jejich výchovnou insuficienci vnímá, nepokládá 
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je za autority. Po komplexním zvážení doporučujeme nařízení ústavní výchovy u nezl. 

Ambulantní vedení již nepostačuje.“
150

 

 Při hodnocení výchovného stylu rodičů je vždy užitečné ověřit si, jakým způsobem 

je zajišťována kázeň, jaká jsou v rodině nastavena pravidla, jak jsou vymáhána (tedy jaký 

je systém odměn a trestů) a také jak jsou rodiče ve výchově důslední. V praxi se však 

ukazuje, že „příliš přísná výchova stejně jako výchova příliš povolná, bez vedení dítěte 

k sebekontrole, je ve svých důsledcích zpravidla zřetelně neúspěšná. Jedna i druhá zbavuje 

totiž dítě životní jistoty a působí tak chronickou frustraci jedné z jeho základních 

psychických potřeb. Následkem toho je kompenzační zvýšení agresivity dítěte.“
151

 S tím 

souhlasí Jedlička, když uvádí, že ohrožující může být jak zavrhující a trestající autoritářská 

výchova, tak i „přespříliš pečující, veškeré aktivity podvazující rodičovská obětavost, jež 

svou „něžnou tyranií“ nepřipouští vlastní cestu. Ti, kteří dosud vyrůstali 

v hyperprotektivním prostředí, mezi svými vrstevníky pojednou cítí, že nedokáží 

samostatně řešit běžné situace. Nezralí (na rodičích závislí) adolescenti se vyděsí důsledků 

možné svobody, a buď se zavaleni úzkostí zhroutí zpět do pohlcující rodinné náruče, či 

hledají náhradní postavy s obdobnou sebejistou suverenitou…“ 
152

 Přístup rodičů 

k výchově vychází ale pochopitelně také ze vzájemné interakce, jež v rodině přirozeně 

probíhá, neboť i dospělý je určitým způsobem ovlivňován chováním dítěte. Terapeut či 

poradenský pracovník má tedy na mysli také vše, co předcházelo vzniku a kumulaci 

aktuálně vyjadřovaných potíží ve výchově dítěte, a pro další poskytování odborné pomoci 

je pro něj podstatné zmapovat minulost rodiny i současnou situaci a stanovit rodinnou 

anamnézu. Z té pak vychází další terapeutická práce v SVP. 
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4.2.1.2 Vzdělávací a reedukační činnost 

V rámci vzdělávací a reedukační činnosti je striktně využíván „individuální přístup, 

kdy si klient pod vedením speciálního pedagoga osvojuje nové znalosti a dovednosti, 

přičemž se učí rozpoznávat svoje individuální vlohy.  

Spolupráce s klientem směřuje k podpoře jeho autoregulace a rozvíjení zdravého 

sebevědomí.“
153

 U dítěte jsou posilovány jeho dovednosti a znalosti, vychází se při jeho 

podpoře z toho, „co určitému dítěti nejlépe jde a za co může být dospělými (speciálním 

pedagogem, rodiči, učiteli ve škole) pochváleno a oceněno. Postupně se vypracovává 

příhodný způsob učení, který nejlépe odpovídá jeho kognitivnímu stylu“.
154

  V některých 

případech je vhodné zvážit spolu s rodiči přestup dítěte do jiné školy. Tak tomu bylo i u 

žáka 9. třídy ZŠ. 

„Aktuální problematika dítěte: P. D. nastoupil do programu dne 15. 2. 2009.  Na 

vstupní konzultaci dorazil v doprovodu matky. Hlavní problém, který rodinu přivedl k nám, 

spočívá v jeho aktuálních potížích ve škole. P. se výrazně zhoršil ve škole, má časté 

konflikty se spolužáky a učiteli. Není schopen plnit si základní školní povinnosti a stěžuje si 

na špatné klima třídy. Doma si nerozumí s otcem, který je s jeho školní neúspěšností 

nespokojen a často používá neadekvátní výchovná opatření. P. z něj má strach, žárlí na 

mladšího bratra, který má úspěchy ve sportu a otec je na něj pyšný. Matka P. chrání a 

raději otci sděluje jen základní informace o jeho problémech ve škole.  

Školní anamnéza: P. doposud navštěvoval kmenovou školu v místě bydliště, kde 

měl v poslední době výrazné problémy s prospěchem (zvládání učiva), P. nezvládá přípravu 

do školy, stěžuje si na složité zadání domácích úkolů (neumí se sám učit), jeho prospěch se 

výrazně zhoršil. Také se objevily konflikty se spolužáky, ve třídě nemá moc kamarády, 

ostatní se mu údajně smějí kvůli jeho rodině, uráží jej, P. se pak brání a jde do konfliktu. 

Společně s matkou zvažují změnu školy (zde se mu nelíbí), předtím školu neměnil. … 

Hodnocení školní úspěšnosti v programu bude předáno kmenové škole. P. se během pobytu 

výrazně zlepšil, co se týče přípravy, nastal posun i v samotném procesu učení, přesto jsme 

ve spolupráci s matkou dojednali přeřazení na jinou ZŠ, kde to bude chlapec zvládat lépe. 

Závěry a doporučení: P. řádně absolvoval dvouměsíční program v celodenním 

oddělení SVP. Došlo u něj k výraznému zlepšení ve škole, změnil se jeho přístup ke školním 

povinnostem i jeho studijní výsledky. Přesto jsme během trvání programu vyjednali přestup 

na novou školu. Vzhledem k přetrvávajícím výchovným obtížím v oblasti osobnostního 
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rozvoje a zařazení do vrstevnické skupiny doporučujeme nadále pracovat na těchto cílech 

v následné péči. P. má tendenci navazovat se na rizikové kamarády a prostředí, ve kterém 

se cítí lépe než v rodině. Snaží se do tohoto prostředí zapadnout a využívá k tomu 

neadekvátní prostředky, opakuje rizikové formy chování, které jsou po něm požadovány. 

Doporučujeme nadále pokračovat v intenzivní práci s rodinným systémem (zejména 

navázat spolupráci s otcem) a podpořit matku v jejích výchovných kompetencích. P. by měl 

docházet do následné péče ambulantního oddělení, kde by se mělo cíleně pracovat na 

adekvátní volbě „zdravého prostředí a kamarádů“ a korigovat nevhodné chování chlapce 

vůči vrstevníkům.“  
155

 

 

SVP také spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně-

pedagogickým centrem, pokud jsou u dítěte zjištěny specifické vzdělávací potřeby. 

Pracovníci těchto poradenských institucí zajistí podklady pro přijetí dítěte do vhodnějšího 

typu školy nebo pro něj vypracují individuální vzdělávací plán.  

 

4.2.1.3 Terapeutická činnost 

Terapeutická činnost s klientem probíhá jako krátkodobé terapeutické vedení, které 

je zaměřeno na „řešení aktuálních obtíží, předcházení vzniku životní krize a osvojení si 

dovedností usnadňujících překonávání stresu. Může se však také jednat o „dlouhodobé 

působení pedagogického pracovníka na osobnost klienta a na takové projevy v jeho 

chování, které mu způsobují obtíže a problémy vyžadující odbornou terapeutickou 

pomoc.“
156

  Citace ze zprávy ambulantního oddělení SVP nastiňuje některé problémy, 

které se mohou vyskytovat u dospívajících v průběhu jejich osobnostního zrání. 

„Vstupní konzultace na ambulanci proběhla 10. 5. 2009 za přítomnosti D., matky a 

kurátorky pro mládež. Od této konzultace proběhlo 18 konzultací s D. a matkou, 8 

individuálních konzultací s D. a 2 individuální konzultace s matkou. D. pravidelně (s 

výjimkou období relapsů a období, které trávila na internátním oddělení) docházela na 

sezení motivační skupiny. V době zahájení spolupráce byly hlavní dívčiny potíže užívání 

marihuany, slabý prospěch, neomluvené absence ve škole, lhaní, odmítání komunikace, 

pozdní návraty domů. … V průběhu spolupráce s ambulancí se D. podařilo získat určitý 

náhled na možné příčiny a negativní důsledky vlastního rizikového chování, v rámci svých 

                                                 

155
  Citace z výstupní zprávy celodenního oddělení SVP (upraveno, kráceno) ze spisové dokumentace 

kurátora pro děti a mládež 

156
 
156

  Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti SVP, čl. 3, odd. II., 2C 
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možností postupně zvládla dodržovat režim, dokázala najít motivaci k abstinenci od 

marihuany. Jistý pozitivní vývoj nastal také v oblasti vnímání vlastních pocitů a potřeb a 

schopnosti jejich adekvátnějšího vyjadřování. D. a matce se podařilo posílit vzájemnou 

vazbu a navázat otevřenější komunikaci. Na druhé straně trvá tendence D. unikat ze 

zátěžových situací spíše než je aktivně řešit (např. nárazové absence ve škole při 

problémech s učiteli nebo spolužáky) a její tendence k pasivitě (dosud se nepodařilo najít 

D. zájmovou činnost, které by se dokázala dlouhodobě věnovat). D. by chtěla být nezávislá 

a samostatná. Ráda by ale přijímala pouze výhody, které z toho plynou, naplňovat s tím 

související povinnosti se jí zatím daří spíše s výkyvy. Ve vzájemné komunikaci mají D. 

s matkou stále jisté rezervy.“ 
157

 

 

Náročné životní situace, které se v našem životě logicky vyskytují, jsme většinou 

schopni sami či s mírnou podporou zvládnout a z překonaných krizí se poučit. Jakým 

způsobem problémy řešíme a jak reagujeme v těchto obdobích, souvisí mj. i s naší 

osobnostní výbavou či s předchozími zkušenostmi, tedy zda jsme v minulosti krizové 

okamžiky zvládli dobře či nikoli. Dospívající však nemají dostatek životních zkušeností, 

bývají ještě „neukotvení“, nejistí a mnohem více citově zranitelní. Jedlička upozorňuje, že 

snadná zranitelnost mladistvých se často projevuje neadekvátními reakcemi v zátěžových 

situacích. „V emočně vypjatých stavech, dotýkajících se niterné jistoty či vyznávaných 

hodnot, mají adolescenti sklon vracet se k vývojově nezralejším (infantilním) způsobům 

reagování. Regresi vyjadřuje jak trucovitě odbojná nespolupráce s okolím (negativismus), 

tak izolace od afektů (popření a vytěsnění emocí) či vzdálení z tísnivých poměrů.“
158

 

Jakým způsobem zvládá dospívající náročné situace a jak řeší konflikty, závisí samozřejmě 

také na jeho výchově, na dřívějším sociálním učení, „zejména toho, co se odehrávalo 

v jeho raném dětství, kdy je člověk na vnímané podněty nejcitlivější a snadno je nekriticky 

přejímá.“
159

  Jestliže měl dospívající v rodině jasně stanovená pravidla a pevné výchovné 

vedení, pociťuje nyní jistotu, která mu pomáhá při postupném přebírání zodpovědnosti za 

vlastní život. Pokud však způsob výchovy neodpovídá potřebám dítěte, tedy pokud je 

výchova příliš liberální nebo naopak výhradně autoritářská, mají pak děti potíže 

                                                 

157
  Citace ze zprávy ambulantního oddělení SVP (kráceno, upraveno, změna jména nezletilé) ze spisové 

dokumentace kurátora pro děti a mládež 

158
 Jedlička, R. Životní obtíže a krize, in Jedlička, Klíma a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích, 

s. 195 

159
 Jedlička, R. Životní obtíže a krize, in Jedlička, Klíma a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích, 

s. 168 
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v komunikaci, špatně se „orientují v sociálních situacích, nedomýšlejí důsledky svého 

chování, bývají zranitelné a sociálně nevyzrálé. Jejich prožívání bývá často spojené 

s prázdnotou, beznadějí a často i s permanentní nudou. Snahy o únik z takto depresivně 

laděného vnitřního světa mohou mít pro ně nepříznivé důsledky.“
160

 

V určitých situacích se dospívající může cítit nepochopený a svůj život vnímá jako 

prázdný a nezajímavý. Frankl míní, že pochybovat o vlastním životě, o jeho smyslu, je 

specificky lidské.
161

 A zmiňuje konkrétně období puberty jako stádium vývoje či zrání, kdy 

pochybujeme o smysluplnosti lidského konání. Podle autora se rozhodně nejedná o cokoli 

patologického. Dospívající hledá duchovní oporu, „kterou zdravý, normální člověk 

potřebuje méně, duševně nejistý však naléhavě, totiž ke kompenzaci své nejistoty.“ 
162

  

Tyto aspekty by si rodiče i odborníci pracující s mládeží měli uvědomovat. Děti a 

mladiství jsou totiž snadno manipulovatelní. Tak mohou ve zlomovém životním okamžiku 

sáhnout po droze nebo překročit zásadním způsobem společenské normy, pokud necítí 

stálou oporu a bezpodmínečnou lásku v rodině, prožívají neúspěch nebo nejsou přijímáni 

svými vrstevníky. Při práci s dospívajícím je vhodný nedirektivní způsob terapie, protože 

klient v tomto věku odsuzuje jakékoli moralizování. Dobře míněné rady a životní poučky 

nepřijímá. Terapeut může napomoci klientovi při hledání vlastního životního smyslu, nic 

mu ale nevnucuje. Podle Frankla vybízí terapeut klienta, aby sám aktivně hledal a nacházel 

životní smysl ve vnějším světě, tedy v uskutečňování určitých hodnot. Rogersovský přístup 

zaměřený na klienta rovněž podporuje jedince v hledání životních hodnot, v naplňování 

svých schopností. Nabízí klientovi bezpečný terapeutický prostor, ve kterém klient začíná 

lépe rozumět sám sobě, překonává své vnitřní rozpory a je tak schopen potřebné 

sebeaktualizace. Je terapeutem podporován, aby využíval možnosti osobního růstu. Ty 

ovšem postupně nachází sám v sobě. Na základě bezvýhradného přijetí terapeutem se cítí 

posílen a schopen dalšího rozvoje. Tento přístup je efektivní, pokud je třeba zhojit 

„rozkolísané sebevědomí, zvláště ve směru sílících pocitů méněcennosti“ a u jedinců, jež 

se cítí být nepřijati, rodiči nebo vrstevníky.
163

 Oba zmíněné směry tedy nabízejí klientovi 

podporu pro jeho další rozvoj, ukazují mu cestu, ale nevnucují konkrétní řešení. Přitom jej 

přijímají a projevují mu respekt.  

                                                 

160
 Němec J. Mladiství delikventi, trest odnětí svobody a resocializace, in Jedlička, Klíma a kol. Děti a 

mládež v obtížných životních situacích, s. 322 

161
 Frankl, V.:  Lékařská péče o duši, s. 43 

162
 Frankl, V.: Lékařská péče o duši, s. 45-46 

163
 Vymětal, J. Rogersovská psychoterapie, s. 144 
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4.2.1.4 Poradenská činnost 

Poradenství obecně vnímá Dryden jako „osobní setkání mezi poradcem a 

klientem.“ 
164

 Upozorňuje, že při něm jde o blaho jednoho z účastníků, tedy klienta. 

Poradce samozřejmě vnáší do poradenského procesu svou osobnost. Vždy ale vyjadřuje 

verbálně i neverbálně svou snahu pomoci klientovi. Pro klienta je totiž nesnadné skutečně 

uvěřit, že terapeut, poradce je na jeho straně, chápe ho a přijímá i se všemi chybami. Jen 

pokud se klient cítí s poradcem zcela bezpečně, bude schopen vyjadřovat otevřeně svou 

osobní bolest.
165

 Pro úspěch poradenské činnosti jsou důležité terapeutické komunikační 

dovednosti poradce a schopnost přijímat klienty, projevovat jim úctu. Respekt ke klientovi 

za každé situace by měl být z jednání pomáhajícího pracovníka zřejmý, jasně „čitelný“. 

Dryden nabízí definici poradenství vyjádřenou Britskou společností pro poradenství 

a psychoterapii (BSPP), jejíž úvod zní takto: „Poradenství probíhá, když poradce přijímá 

klienta v soukromém a diskrétním prostředí, aby prozkoumal obtíže, jež klient pociťuje, 

duševní nepohodu, kterou prožívá, nebo třeba jeho nespokojenost se životem či ztrátu 

nasměrování a smyslu. Je to vždy na žádost klienta, neboť za normálních okolností nemůže 

být nikdo do poradenství poslán. Když poradce pozorně a trpělivě naslouchá, může začít 

vnímat klientovy obtíže z jeho úhlu pohledu a může mu pomoci dívat se na situaci jasněji, 

třeba z jiné perspektivy. Poradenství je způsob, jak umožnit rozhodování nebo změnu nebo 

jak snížit dezorientaci. Nejedná se o poskytování rad ani vybízení klienta, aby jednal 

určitým způsobem. Poradci své klienty nijak neodsuzují ani nezneužívají.“ 
166

 

Poradenský proces ovlivňují stanovené cíle, se kterými klient za poradcem přichází, 

jeho důvody rozhodnutí zahájit spolupráci. Dítě vnímá nabídku služeb SVP leckdy jako 

určitou podmínku, poslední možnost jak se vyhnout odchodu z rodiny. Toto může být 

zpočátku skutečným důvodem k zahájení spolupráce nezletilého se SVP. Dítě, a často i 

jeho rodiče, necítí skutečný zájem překonat problematickou situaci „zmírnit dezorientaci a 

umožnit rozhodování a změnu“. 
167

 Často tedy dívka či chlapec přicházejí do střediska 

s cíli někoho jiného, nemotivováni k otevřené komunikaci a skutečné spolupráci. Také 

někteří rodiče nemají dostatečný náhled na aktuální situaci, na problém, který se ve kterých 

se ve výchově svých dětí dopustili.  

                                                 

164
  Dryden, W. Poradenství, s. 10 

165
 Dryden, W. Poradenství, s. 9 

166
 Dryden, W. Poradenství, s. 17 (definice BSPP z listopadu 2003) 

167
 Dryden, W. Poradenství, s. 21, dle definice BSPP 
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Individuální poradenská činnost ve SVP probíhá v rámci osobních konzultací se 

zaměřením na volbu další vzdělávací cesty, případně na další problematiku podle 

aktuálních potřeb klienta.  

 

4.2.2 Skupinové činnosti s klienty 

 

Klienti SVP jsou zařazováni do skupiny jednak v rámci pobytu na internátním nebo 

celodenním oddělení, jednak také podle potřeb během spolupráce v ambulanci. Ve skupině 

je pro děti snazší přijmout korektivní zkušenosti a společné prožitky jim umožní lépe si 

osvojit sociální role, které jsou pro ně v jejich aktuální situaci žádoucí.  

Pracovníci ambulantního oddělení umožňují klientům docházku do terapeutického 

programu, jenž je cílen na pochopení konkrétních problémů děti, souvislostí a jejich příčin 

a zvláště na efektivní reedukaci. Součástí programu, který většinou vedou společně dva 

terapeuti, je rovněž prevence vzniku dalších negativních projevů v chování dítěte. Během 

jednotlivých sezení se využívají metody „verbálně-kognitivního učení, sociálního učení 

pomocí nápodoby žádoucích vzorců chování a terapeutických prvků skupinové práce 

zaměřené na úspěšné zvládnutí nároků rodiny a školy.“
168

  K úloze terapeuta ve skupině 

Matoušek a Kroftová uvádějí, že ten by měl především „udržovat přiměřenou 

terapeutickou kulturu skupiny a být katalyzátorem při interpersonálním učení“, současně 

ale upozorňují na rozdíl mezi skupinovou terapií u dospělých a u dětí, zvláště u rizikové 

mládeže
169

, která nerada zveřejňuje své problémy a vnitřní konflikty, především 

v přítomnosti svých vrstevníků. Autoři se domnívají, že při práci s mládeží je třeba 

skupinové aktivity mnohem více strukturovat a využívat i diskusí na předem dané téma.
170

   

Při pohovoru kurátora pro děti a mládež nezletilá referovala také o své spolupráci 

s ambulantním oddělením SVP. Uvedla, že „dochází každé pondělí na skupinku do SVP, 

líbí se jí tam. Bála se, že bude muset mluvit o tom, co bylo, přede všemi, ale je to fajn. 

Minule měli jako téma k diskusi svobodu.“171
 

                                                 

168
 Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče z 29.6.2007, Čl.3, Odd. II. 

169
 Mládež riziková –„ dle Matouška mládež se zvýšeným rizikem sociálního selhání“ (Hartl, P., Hartlová H. 

Psychologický slovník, s. 320) 

170
 Matoušek, O., Kroftová, A., Mládež a delikvence, s. 238-240 

171
 Dle záznamu z pohovoru s nezletilou ze spisové dokumentace kurátora pro děti a mládež. Nezletilá 

navštěvuje pravidelně preventivně výchovnou skupinu, dle zprávy SVP „je již aktivní“.  
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Ve skupině jsou při práci s dětmi využívány prvky zážitkové pedagogiky, sociální 

rehabilitace a socioterapie jako „pedagogicko-psychologická pomoc a cíleně organizovaná 

sociální opora poskytovaná klientovi při překonávání socializačních obtíží, při změně 

prožívání, myšlení, chování a sociálních vztahů směrem, který pokládá on i pedagogický 

pracovník za žádoucí.“
172

 Při pobytu v internátním nebo celodenním oddělení jsou děti 

zařazovány do tzv. výchovné skupiny. Vzdělávací a reedukační činnosti zde probíhají také 

v odpoledních hodinách, kdy se děti připravují na školní vyučování a s podporou 

odborníků si osvojují správné, pro ně efektivní metody učení. Preventivně výchovné, 

výchovné a sociálně rehabilitační činnosti jsou pro děti připravovány tak, aby byly 

schopny dosáhnout žádoucích změn v chování a prožívání, a to i za pomoci arteterapie, 

artefiletiky, muzikoterapie, relaxačních technik a dalších pedagogických metod, včetně 

režimových prvků.
173

 Volnočasové aktivity a několikadenní terapeutické výjezdy mohou 

posílit sociální dovednosti klientů i jejich odolnost, v některých případech však také 

otevírají dítěti nový pohled na možnosti trávení volného času, jež dosud nepoznali a nebyli 

k němu v rodině vedeni. Tímto způsobem lze předcházet vzniku dalších negativních 

projevů v chování dítěte, jeho zapojení do rizikové vrstevnické skupiny apod. 

„V odpoledních hodinách byl L. vždy aktivní, mnoho činností jej bavilo (především 

sportovní a „odměnové“ aktivity jako je bazén, kino, zážitkové akce, společné hry a jiné). 

Většina programů pro něj byla nová a vnímal je jako velký zážitek. K těmto programům 

patřily i výjezdové aktivity a výlety, kterých se L. účastnil s velkým zájmem.  

Chlapec výborně reaguje na pochvalu, během programu byl motivován sbíráním 

bodů do systému hodnocení oddělení. Často získával prémie do hodnocení, které jsou 

udělovány za snahu, píli, slušné chování nebo dobrovolnou pozitivní činnost. … L. se 

zúčastnil jednoho týdenního výjezdu a také nepovinného výletu, které si velmi užíval, a bylo 

znát, že by takovýto druh činnosti potřeboval častěji. Proto považujeme za vhodné 

nabídnout mu možnost účastnit se do budoucna těchto dobrovolných akcí a výjezdů 

pořádaných SVP, a to zejména o letních prázdninách.“
174

 

 

 

                                                 

172
 Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče z  29.6.2007, Čl. 3, Odd. II. 

173
  Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče z 29.6.2007, Čl.3, Odd. II 

174
 Citace ze závěrečné zprávy celodenního oddělení SVP (14letý chlapec) ze spisové dokumentace kurátora 

pro mládež 
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4.2.3 Služby poskytované zákonným zástupcům dítěte 

 

Zákonným zástupcům nezletilých klientů je poskytováno ve SVP preventivně 

výchovné poradenství a terapie. Nabídka služeb pro zákonné zástupce nebo jiné osoby 

odpovědné za výchovu dítěte může obsahovat také účast na víkendových setkáních rodičů 

s dětmi. Rodiče mohou spolupracovat s pedagogickými pracovníky na přípravě a realizaci 

programů střediska. 
175

  

 

4.2.3.1 Preventivně výchovné poradenství 

Zákonným zástupcům nezletilého dítěte nabízejí střediska především individuální 

konzultace s jedním či s oběma rodiči. V některých případech mohou být účelné společné 

konzultace více rodin. Cílem všech těchto setkání je projednat a upravit výchovné vedení 

klienta ze strany osob, které se podílejí na výchově tak, aby odpovídal aktuálním potřebám 

dítěte. V rámci konzultací je předáván souhrn „odborných rad, podnětů a doporučení 

zaměřených na ozdravení výchovného stylu a výchovných postupů zákonných zástupců 

nezletilého klienta, odstranění nedostatků v oblasti výchovných nároků, kontroly a 

uplatňovaných sankcí.“
176

 

Na základě svých zkušeností z poradenské praxe vnímá Matějček jako podstatné 

naučit rodiče, aby byli schopni svému dítěti porozumět, aby na něm více viděli jeho kladné 

stránky, jeho kvality.
177

 Smyslem poradenské činnosti je podle autora „intervence, zákrok, 

vedení, pomoc, tedy víceméně cílevědomá aktivita směřující ke změně něčeho, k nápravě, 

rehabilitaci, úpravě, reorientaci.“ Svůj vklad může mít poradenství v rámci prevence 

primární, sekundární i terciární. Poradenská služba bude účinná již ve formě výchovy a 

osvěty, především ale při procesu rozpoznávání poruch a obtíží a hledání vhodných 

„opatření, která by jejich dalšímu nepříznivému vývoji zabránila.“ Náležitými opatřeními 

lze rovněž, aby se stav zhoršoval, aby se problém stal chronickým a aktuální potíže 

přerostly „v trvalý handicap“. 
178

 Zmíněný autor v citované publikaci uvádí některé zásady 

poradenské práce, jež lze velmi dobře uplatnit právě při spolupráci s rodinou. Důležité je 
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  Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti SVP z 29.6.2007,  Čl.3, Odd. II,  odst. 4 
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 Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti SVP z 29.6.2007,  Čl.3, Odd. II, odst. 4 
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 Matějček, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství, s. 21 
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porozumět svým klientům a veškerá sdělení také předávat pozitivně, „neboť optimisticky 

laděné očekávání nadlehčuje tíži současných problémů a vytváří příznivější psychické 

podmínky pro hledání nápravy a pak i pro její realizaci.“  V souvislosti s problematikou 

klientů středisek je namístě připomenout tato Matějčkova slova: „Otevřená budoucnost čili 

životní perspektiva je jednou ze základních psychických potřeb. Proto i každá 

psychologická diagnóza a každý výrok kvalifikující stav dítěte či jeho sociálního prostředí 

mají být následovány výrokem o výhledech a východiscích.“
179

 Nejen dítě, ale i jeho 

rodina potřebuje mít naději na zlepšení tíživé současnosti. Rodiče přicházejí k odborníkovi 

pro pomoc a radu, současně však potřebují také nalézt sílu dlouhodobé problémy efektivně 

řešit.  

 

4.2.3.2 Terapeutické činnosti 

Středisko výchovné péče poskytuje individuální terapeutické činnosti, během nichž 

rodič klienta získává systematickou psychologickou podporu při řešení výchovných 

problémů svého dítěte. Během rodinných konzultací působí terapeut na „členy rodinného 

systému při řešení rodinných vztahových problémů vyvolaných obtížemi klienta ve vztahu 

k sobě, k rodičům, ke škole nebo k referenční skupině projevujících se napětím či konflikty 

s rodinou, vrstevníky, učiteli apod.  Cílem rodinné terapie je „dospět společně s členy 

rodiny k poznání příčin obtíží a vymezení možností řešení problémů, přičemž 

prostřednictvím doporučení pedagogických pracovníků mají zúčastnění směřovat 

k žádoucím interakcím v rodině a v transakčním prostředí rodiny.“
180

 

Součástí společné práce s rodinou může být podpora změny v postojích rodičů 

k dětem i pozitivních změn ve společné komunikaci a v soužití rodiny jako celku. Jedním 

z postupů, které bývají účinné v procesu uskutečňování takové nápravy, jsou tzv. rodinné 

úmluvy. Takto o nich referuje Matoušek a Kroftová: „Úmluva má řešit konfliktní zaseknutí 

rodinné komunikace často se vyskytující tam, kde se dospívající chovají v rozporu 

s přáními rodičů a rodiče na jejich chování nemají dostatečný vliv. Při pokusech nějak 

konflikt řešit obě strany posilují bludný kruh negativních emocí, výčitek a bezmocného 

přikazování.“
181

  O pomoci rodině ze strany pracovníků SVP, která směřuje k úpravě 
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rodinné komunikace na funkční a vzájemně respektující, svědčí níže uvedené citace ze 

zpráv SVP. 

 „Rodině byl z důvodu problémů doma navržen a předpracován plán soužití, který 

má sloužit k vytvoření určitého řádu a systému pravidel, jako jsou návraty domů, pomoc 

doma, příprava na školu, odměny a sankce za nedodržování tohoto plánu. Matka měla 

společně se synem tento plán doplnit tak, aby jim vyhovoval a pomáhal předcházet 

konfliktům doma. Na plánu je zapotřebí pracovat nadále a podpořit rodinu v jeho plnění. 

Jeho dokončení předáváme směrem k ambulantnímu oddělení, kam bude rodina docházet 

po ukončení programu.“182 

 

„S. přišel na vstupní konzultaci dne 10. 4. 2010. Hlavní problematikou bylo 

záškoláctví, nedostatek kvalitních zájmů, udržování pořádku doma. Další rodinná 

konzultace proběhla 8. 5. 2010. Matka s S. splnili dohodnutý úkol z minulé konzultace. 

Dohodli se na pravidlech a sestavili spolu písemnou dohodu o kapesném. Kapesné má 

jednu složku základní a dalších sedm složek nenárokových, motivačních.“183
 

 

Takové úmluvy, ústní či písemné dohody napomáhají rodině k tomu, aby si její 

členové opět začali naslouchat.  

Součástí terapeutické práce ve SVP je také realizace pravidelných setkávání 

rodičovské skupiny, kam mohou docházet, většinou jednou za dva týdny, rodiče klientů 

střediska. Společně zde pracují na nápravě vztahů v rodině „podle přijatého programu, 

který byl vytvořen pracovníky střediska s přihlédnutím k aktuálnímu stavu poruch chování 

klientů a rovněž s přihlédnutím k výchovným potřebám a možnostem rodičů.“
184

 Členové 

terapeutické skupiny si vzájemně předávají své zkušenosti a postřehy a jejich společně 

prožívané starosti je posilují a umožňují jim získat náhled na příčiny a řešení vztahových 

problémů.  
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 Citace ze závěrečné zprávy celodenního oddělení SVP (14letý žák 8. třídy ZS), ze spisové dokumentace 

kurátora pro mládež 
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 Citace z vyžádané, průběžné zprávy ambulantního oddělení SVP (15letý student SŠ), ze spisové 

dokumentace kurátora pro mládež 
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4.2.4 Spolupráce se školami  

 

Středisko výchovné péče spolupracuje v zájmu dětí se školami, školskými 

zařízeními, ze svého podnětu nebo na žádost školy, ale i s dalšími institucemi a orgány. 

Pokud je dítě umístěno v celodenním nebo internátním oddělení, vyžádá si 

středisko se souhlasem zákonného zástupce dítěte písemnou zprávu školy o prospěchu 

žáka, jeho zařazení do třídního kolektivu apod. Během pobytu ve SVP dítě nepřeruší svou 

školní docházku, ale pokračuje v ní na základě individuálního plánu vypracovaného 

kmenovou školou, aby u dítěte nedošlo k opoždění při zvládání učiva.  

Na základě podnětu školy může středisko poskytnout pedagogickým pracovníkům 

této školy odborné informace týkající se prevence sociálně patologických jevů a pro třídní 

kolektivy připravit preventivně výchovné činnosti a cílené programy za účelem 

předcházení šikany, diskriminace, užívání návykových látek apod.
185

 

Po dohodě se školou může SVP připravit pro třídní kolektivy speciálně 

pedagogický program k předcházení a řešení sociálně patologických jevů. Tento program 

také realizuje, a to ve třech fázích – diagnostické, intervenční a hodnotící. Cílem programu 

je rozpoznat klima třídy, rozložení sociálních rolí v ní a ovlivňování případných poruch 

v sociálních vztazích, postojů a hodnot jednotlivých žáků. 
186

 

 

 

 

4.3 Další možnosti preventivně výchovné péče  

 

V souvislosti s již zmiňovanou novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí je 

třeba zmínit také nově navrhovanou možnost pobytu dítěte mimo rodinu, který by byl 

nařízen opatrovnickým soudem. V novele dle § 13a je uvedeno jako jedna z možností 

umístění dítěte ve středisku výchovné péče.  

                                                 

185
 Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče z 29.6.2007,  Čl.3, Odd. II, 

odst. 5, Čl. IV, odst. 3 
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odst. 5 

 



 

79 

 

(1) Vyžaduje-li to zájem dítěte a výchovná opatření podle § 13 odst. 1 nevedla 

k nápravě, může soud dočasně odejmout dítě z péče rodičů nebo jiné osoby odpovědné za 

výchovu dítěte; přitom dítěti nařídí nejdéle na 3 měsíce pobyt ve 

a) středisku výchovné péče nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo 

b) zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním 

postižením. 

Tato legislativní změna by mohla mít zřejmě určitý dopad na naplnění stávající 

kapacity středisek. Navíc v současné době poskytuje preventivně výchovnou péči dětem 

s poruchami chování také diagnostický ústav. Ten by již podle navrhované novely zákona 

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy neměl tuto činnost dále vykonávat. 

Rodiče by tedy již nemohli podepsat dohodu o přijetí dítěte k dobrovolnému 

diagnostickému pobytu, většinou v trvání dvou měsíců. Podle těchto informací lze 

očekávat, že střediska mohou přebírat do své péče větší počet dětí a jejich činnost se 

rozšíří. Teprve budoucnost ukáže, pokud budou změny zákona přijaty, jak budou střediska 

zmíněné vize v zájmu děti naplňovat. Pokud byl zmíněn návrh zákona o výkonu ústavní 

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

ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 

namístě uvést navrhované znění § 17, odst. 4, podle kterého „středisko připravuje a 

realizuje dlouhodobé programy práce s dětmi s poruchami chování na základě písemné 

dohody se zákonnými zástupci dítěte nebo se školou a školskými zařízeními. Písemná 

dohoda upravuje podmínky realizace dlouhodobých programů, stanovuje cíle programů a 

upravuje standardy kvality konkrétních poskytovaných služeb v rámci programů. 

Dlouhodobé programy se realizují pouze formou ambulantních poradenských služeb.“
187

 

Stávající činnost střediska se v zájmu klientů soustřeďuje rovněž na spolupráci s 

dalšími institucemi, mj. i s OSPOD. Středisko by se napříště mělo účastnit „případových 

konferencí, odborní pracovníci jednají vždy v nejvyšším zájmu dítěte“ a s ohledem na to 

středisko „intenzivně meziresortně spolupracuje s ostatními odbornými pracovišti.“
188
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  Materiál č.j. 14836/2011-27, s. 20  (Návrh změny zákona č. 109/2002 Sb.); předán PhDr.  Markovou 
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5 VÝKON OPATŘENÍ PODLE ZÁKONA O SOUDNICTVÍ 

VE VĚCECH MLÁDEŽE  

 

 

Středisko výchovné péče se podílí na prevenci kriminality a na prevenci šíření 

sociálně patologických jevů, svou činnost vykonává v rámci primární a zvláště pak 

 sekundární prevence. Podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže však má svou roli i při 

prevenci terciární. Zmíněný zákon upravuje projednávání protiprávních činů, kterých se 

dopustily děti nezletilé, tedy do 15 let věku. Pokud se takové dítě dopustí činu, který by 

jinak byl trestným činem (pokud by byly trestně odpovědné), zákon umožňuje uložit mu 

vhodné opatření k zamezení dalšího páchání protiprávního jednání, jestliže nebylo 

upuštěno od uložení opatření, neboť projednání činu před soudem stačilo k dosažení účelu 

zákona. Výčet možných opatření nezletilým je zmíněn v kapitole 2. Jedním z nich je 

zařazení nezletilého do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného 

výchovného programu ve středisku výchovné péče.  

Prevence kriminality může být podle Zoubkové úspěšná pouze tehdy, pokud jsou 

její aktivity zahájeny včas. Již ve věku do 12 let je „položen základ pro vnímání 

odpovědnosti, která se promítá do jednání, spolupráce, plnění úkolů a těmito aktivitami se 

dále rozvíjí. Je to též období vytváření a rozvoje sociálních vztahů a vazeb (k rodičům, 

prarodičům, vrstevníkům, starším lidem). Je velmi důležité, o jakou kvalitu sociálních 

vztahů jde, zda tyto vztahy přispívají k požadovanému sociálnímu vyzrávání, které je 

předpokladem budoucí integrace do společnosti. Nejvíce záleží na kvalitě socializačních 

norem především v rodině a ve škole.“
189

 V této souvislosti je třeba připomenout, že právě 

středisko výchovné péče pracuje s celým rodinným systémem a v rámci diagnostiky a 

preventivně-výchovné péče se zajímá o podmínky úspěšného začleňování klienta do 

společnosti.  

Tato forma preventivně výchovné péče v SVP není dosud v příslušných 

legislativních normách upravujících činnost SVP zmíněna.  

V návrhu změny zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je v § 16, 

odst. 6 uvedeno: Na poskytování preventivně výchovné péče na základě rozhodnutí soudu 

o zařazení dítěte do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného 
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programu ve středisku se užijí ustanovení tohoto zákona o poskytování preventivně 

výchovné péče ostatním dětem obdobně, s těmito odchylkami 

a) středisko přijme do výchovné péče dítě i bez souhlasu nebo žádosti jeho zákonného 

zástupce,  

b) formu preventivně výchovné péče určí soud v rozhodnutí o zařazení dítěte do 

příslušného výchovného programu, 

c) smlouva o poskytování stravování a ubytování podle odstavce 4 se neuzavírá; středisko 

přijme dítě do péče i v případě, že k úhradě nákladů před přijetím dítěte do péče 

nedojde.
190

 

 

5.1 Zařazení nezletilého do výchovného programu SVP 

 

Zařazení nezletilého do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného 

výchovného programu ve středisku výchovné péče jako opatření soudu pro mládež lze 

uložit podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, účinného 1. 7. 2004.  

Níže přiložený graf vyjadřuje počet uložených opatření v letech 2005 až 2011 

v České republice.  
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            Graf 1.  Počet ukládaných opatření – zařazení do výchovného programu SVP  

                           v letech 2005 až 2011
191
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 Materiál č.j. 14836/2011-27, s. 18 (Návrh změny zákona č. 109/2002 Sb.); předán osobně PhDr. 

Markovou 

191
  Přehled o pravomocných rozhodnutích soudů v opatrovnických věcech - počet práv. Veřejný portál 

statistiky a výkaznictví MV ČR – InfoData.  Přehledy statistických listů.   
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Výsečový graf pak zobrazuje počet těchto uložených opatření v loňském roce, tedy 

v roce 2011, v  jednotlivých krajích. 
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                     Graf 2. Počet uložených opatření – zařazení do výchovného programu SVP  

                                v jednotlivých krajích ČR v roce 2011
192

 

 

 

O uložení opatření nezletilému soud rozhodne rozsudkem, který je zaslán jak 

zákonnému zástupci dítěte, tak i středisku a kurátorovi pro děti a mládež. V tomto případě 

tedy spolupráce rodiny se střediskem není již dobrovolná, ale dítě má povinnost se  SVP 

zahájit spolupráci a výchovného programu se zúčastnit.  

Ve výroku rozsudku soudu bývá uvedeno konkrétní středisko, není však již 

stanoven přesně způsob, jakým má být opatření vykonáno. Střediska výchovné péče 

mohou řešit faktický výkon soudního opatření rozdílně. Vždy je však postupováno 

v souladu se zájmy konkrétního dítěte.  
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 Přehled o pravomocných rozhodnutích soudů v opatrovnických věcech - počet práv. Veřejný portál 

statistiky a výkaznictví MV ČR – InfoData.  Přehledy statistických listů.   
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5.2 Preventivně-výchovná péče v SVP v rámci výkonu opatření 

soudu 

 

 V SVP Modřany v Praze bývá předem dohodnuto s kurátorem pro děti a mládež, 

případně i se soudcem, jakým způsobem bude v praxi opatření soudu realizováno. 

Důležitým východiskem pro plánování další práce s klientem je rovněž vstupní pohovor 

s rodinou. Dítě si může plnit povinnost uloženého opatření formou pravidelné docházky do 

otevřené skupiny vrstevníků nebo se dostavovat ke sjednaným individuálním a rodinným 

konzultacím. Délka docházky a frekvence setkávání v ambulantním oddělení je stanovena 

individuálně tak, aby během procesu bylo dosaženo účelu opatření v souladu 

s individuálními zájmy nezletilého. V SVP Modřany dochází dítě do střediska zpočátku 

jedenkrát týdně, v další fázi pak jednou až dvakrát za měsíc a spolu s odborníkem SVP 

postupně plní stanovené cíle. SVP Modřany přebírá do péče k výkonu opatření zhruba tři 

až čtyři nezletilé ročně. 
193

   

SVP Mimóza v Ústí nad Orlicí má také zkušenosti z plnění opatření soudů 

uložených nezletilým. Výkon zde probíhá formou individuálních a rodinných konzultací. 

Na vstupní konzultaci, příp. na prvních dvou společných setkáních s rodinou je sestaven 

plán spolupráce s nezletilým klientem. V současné době pracovníci SVP zvažují opětovné 

sestavení skupiny pro výkon opatření tak, jako tomu bylo v minulosti. Výkon opatření 

probíhal formou skupinového setkávání klientů, kdy ve skupině bylo zařazeno většinou 

osm dětí. Setkání trvala přibližně tři hodiny a probíhala v rozmezí tří až čtyř týdnů. Na 

každou schůzku bylo předem připraveno téma, například trestná činnost (krádeže, 

poškozování cizí věci), alkohol a jiné drogy, zákonné normy a jejich uplatnění 

v praktickém životě. Setkání mělo vždy svou edukační a terapeutickou složku. Skupina 

byla koncipována jako otevřená, takže bylo možné do ní průběžně zařazovat další nezletilé. 

Jakmile konkrétní klient naplnil své potřeby, byl výkon opatření ukončen a o tom SVP 

informovalo soud. 
194

  Program pro nezletilé s uloženým opatřením soudu s názvem „Cesta 

tam a zase zpátky“ vycházel z přesvědčení, že děti do 15 let věku jsou podstatně 

„nadějnější skupina pro předejití závažnější trestné činnosti“. Terapeutická skupina se 

scházela v odpoledních hodinách a pracovala pod vedením dvojice terapeutů. Počet 

                                                 

193
 Z osobního jednání s PhDr. Markovou, vedoucí ambulance SVP Modřany, dne1.11.2011   

194
 Z telefonické konzultace s vedoucí SVP Mimóza Mgr. Špačkovou, dne 10.5.2012 
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jednotlivých lekcí byl přesně dán a každá tato lekce měla svůj název, jenž vycházel z jeho 

edukační části. Měl však také část zážitkovou, příp. relaxační. Spolu s programem klient 

absolvoval individuální konzultace, a to v intervalu podle uvážení svého garanta, tzn. 

terapeuta ambulantního oddělení SVP.
195

  

SVP Klíčov v Praze nabízí preventivně-výchovný program pro děti do 15 let věku, 

které se dopustily činu jinak trestného. Probíhá v současné době formou rodinných 

konzultací a skupinových setkání a je jasně strukturován. Nezletilý má povinnost 

pravidelné docházky do střediska, kde se jednou týdně v pravidelném čase účastní 

skupinového sezení s vrstevníky, za terapeutické podpory pracovníků ambulance. Dítě 

navštíví povinně dvaceti skupinových setkání a čtyřikrát proběhne rodinná konzultace. 

Účast dítěte je pečlivě evidována. Pokud se nezletilý nedostaví, tedy například se omluví 

z důvodu nemoci, je povinen si účast na skupině nahradit. Pokud dítě neplní povinnosti 

v rámci stanoveného programu, SVP informuje o této skutečnosti opatrovnický soud. 

Tento typ preventivně výchovného programu pro děti, jimž byla soudem uložena povinnost 

absolvovat výchovný program v SVP, je svého druhu jediný v České republice. 
196

 

O úspěšném absolvování programu dítěte informuje SVP soud pro mládež, příp. na 

vyžádání spolupracujícího kurátora pro děti a mládež. Obsah zprávy může být důležitým 

vodítkem pro další sociální práci s rodinou. 

Výše popsaná direktivní forma spolupráce klienta a jeho rodiny se SVP klade jistě 

vysoké nároky na odborné a komunikační dovednosti terapeutů středisek. Ne vždy totiž 

vnímá rodina spolupráci se střediskem jako potřebnou.  

Hyperprotektivní matka i její třináctiletý syn odmítali spolupráci se SVP či jiným 

odborným zařízením. Dítě mělo závažné problémy ve škole, projevovalo se slovně 

agresivně vůči vrstevníkům i vyučujícím, opakovaně bylo hodnoceno sníženou známkou 

z chování a jeho příprava na vyučování byla nedostatečná. Chlapec inklinoval 

k rizikovému trávení volného času. Jeho starší bratr páchal opakovaně trestnou činnost. 

Poté, co byl soudem nařízen výchovný program v SVP, matka zprvu docházku do střediska 

odmítala. „Nezl. Marián XY se po vydání rozhodnutí soudu o zařazení do terapeutického 

programu v SVP Klíčov zúčastnil vstupní konzultace s matkou, kde oba podepsali svůj 

souhlas s programem nařízené docházky, zahrnující 20 setkání skupiny a nejméně 4 

rodinné konzultace. Další rodinné konzultace dosud neproběhly, na schůzku 5. 4. 2011 

                                                 

195
 SVP Mimóza, dokumenty: http://www.svp-mimoza.cz/dokumenty/soud.pdf [cit 10. 5. 2012] 

196
 Dle informací Mgr. Přidalové v rámci prezentace SVP Klíčov na konferenci Systém péče o ohrožené děti  

v HMP  (30.11.2011, Praha)  

http://www.svp-mimoza.cz/dokumenty/soud.pdf
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nikdo nepřišel a matka nás znovu nekontaktovala. Marián však začal plnit skupinový 

program a dosud absolvoval 13 schůzek. Poprvé byl na skupině 2. 5. 2011 a od té doby 

dochází pravidelně.  Plnění nařízeného programu je nyní zhruba v polovině, další část 

programu má Marián před sebou, ještě 7 setkání skupiny a rodinné konzultace.“
197

 

Později se také matka zapojila do programu, zřejmě i po intervenci kurátora pro děti a 

mládež a opětovném vysvětlení povinností nařízeného programu. Rodinné konzultace 

absolvovala a Marián tak opatření soudu splnil. Nezletilý byl hodnocen v  programu jako 

velmi úspěšný, komunikativní a ve skupině velmi dobře spolupracující. Dalšího 

protiprávního jednání se nedopustil.  

 

Dítě se tedy dostává do péče střediska rozhodnutím soudu a může se jednat o děti, 

které samy odmítaly zahájit spolupráci se SVP, nebo děti, které byly ovlivněny odmítavým 

postojem svých rodičů. I za takové situace je pak možné předpokládat úspěšnou intervenci, 

jejímž důsledkem je prevence zhoršování nepříznivých projevů v chování dítěte, další 

páchání protiprávního jednání, ale i zjištění skrytých příčin problematického chování 

dítěte. V této souvislosti je třeba připomenout, že mezi klienty SVP jsou každoročně 

zjištěny děti, jež jsou v rodině či mimo ni týrány, zanedbávány či sexuálně zneužívány. U 

jiných se na základě správné diagnostiky podaří zahájit nápravu specifických poruch učení 

a souvisejících školních potíží či se prokážou závislosti, se kterými lze rodinu odkázat na 

pomoc jiných odborných zařízení, jež rodině nabídnou vhodnou terapii a potřebnou 

resocializaci.  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 

197
 Citace z vyžádané zprávy ambulantního oddělení SVP (upraveno, změna jména klienta); ze spisové 

dokumentace kurátora pro mládež  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 

6 EMPIRICKÁ SONDA  

 

V současné době se stále častěji skloňuje termín multidisciplinární spolupráce. Její 

výhodou může být snazší identifikace ohroženého dítěte a jeho nenaplněných potřeb, 

komplexnější pohled na rodinu, její silné stránky, ale i veškerá rizika, možnosti včasné 

korekce nesprávných postupů a především zajištění efektivnější pomoci dítěti a celé 

rodině.  Z těchto důvodů se mi jevilo důležité blíže se zajímat o nabídku služeb SVP právě 

z pohledu kurátora pro děti a mládež, neboť oba subjekty při ochraně práv dětí plní svěřené 

úkoly a vzájemně spolupracují. Rozhodnutí podrobněji se zabývat činností SVP vycházelo 

rovněž z profesního zájmu, a to s ohledem na mé pracovní zkušenosti na pozici kurátora 

pro děti a mládež.  

 

 

6.1 Cíl výzkumu 

 

Odborná literatura uvádí poznatky k činnosti SVP spíše sporadicky. Činnost SVP 

hodnotí Vocílka mj. ve stručné publikaci z roku 1996 
198

, o SVP se zmiňuje také Matoušek 

a Kroftová
199

 nebo Pilař.
200

 Pokud je středisko výchovné péče tématem odborných článků 

či závěrečných studijních prací, bývá činnost tohoto zařízení a jím nabízené služby 

pojímány z pohledu klientů (např. se zaměřením na „porozumění identitě a světu klientů 

střediska výchovné péče z jejich vlastní perspektivy“), i z pohledu jejich rodičů nebo je 

                                                 

198
 VOCÍLKA, Miroslav a kol. Náplň činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež 

199
 Matoušek, O., Kroftová, A. Mládež a delikvence, 12.5 Střediska výchovné péče pro děti a mládež, s. 196-

199 

200
 Pilař, J. Náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy 

a ve školských zařízeních preventivně výchovné péče. Preventivně výchovná péče ve školských zařízeních, s. 

311-312 
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odborná činnost v zařízení hodnocena přímo pracovníky střediska.
201

 Práce, jež by SVP 

reflektovala z pohledu pracovníka OSPOD jako úzce spolupracujícího subjektu, nebyla 

v dostupných zdrojích zjištěna. Cílem předkládané sondy je tedy zhodnotit přínos středisek 

výchovné péče z pohledu kurátora pro děti a mládež, a to především v otázkách sanace 

rodiny a úpravy výchovných problémů dětí a mladistvých.  Položila jsem si tyto výzkumné 

otázky:  

1. Jak hodnotí kurátoři pro děti a mládež nabídku služeb SVP a které aspekty oceňují 

na vzájemné spolupráci v procesu sanace rodiny? 

2. Jaké změny v činnosti SVP by z pohledu kurátora pro děti a mládež přispěly ke 

zlepšení vzájemné spolupráce? 

Na základě několikaleté praxe ve funkci kurátora pro děti a mládež a s ohledem na 

zjištěná teoretická data jsem pak určila níže uvedené předpoklady:   

1. Kurátoři pro děti a mládež hodnotí služby SVP jako odborné a oceňují, že nabídka 

SVP směřuje k podpoře celé rodiny.  

2. Služby SVP by měly být dostupnější tak, aby umožnily snadnější přijetí služeb 

rodinou.   

 

 

6.2 Výzkumný vzorek 

 

Výzkum byl zaměřen na instituci střediska výchovné péče jako takovou.  Zde je 

třeba připomenout, že jednotlivá zařízení nenabízejí zcela totožné služby. Některá mají 

zřízena internátní, příp. i celodenní oddělení, jiná poskytují služby výhradně 

prostřednictvím ambulance. Postupně oslovení respondenti z řad kurátorů pro děti a 

mládež reflektovali středisko, se kterým měli osobní zkušenost. Větší část kurátorů byla 

oslovena mimo Prahu, avšak ve větších městech, kde jsem předpokládala více příležitostí 

se středisky spolupracovat (podle rozmístění SVP v České republice). Někteří respondenti 

se ve svých vyjádřeních vztahovali k jedinému SVP, jiní měli zkušenost s několika 

                                                 

201
 Červenka, K. Není pasťák jako pasťák, 2005; Hohnová, B. Jak vnímají adolescenti a jejich rodiny 

terapeutický proces v SVP, 2010; Muraňská, P. Možnosti a limity intervencí SVP z pohledu jejich 

zaměstnanců, 2012 
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zařízeními, jelikož jejich klientům nejlépe dostupné středisko nabízelo pouze ambulantní 

služby a následně doporučený pobytový program probíhal již v jiném, vzdálenějším SVP. 

 

 

6.3 Výzkumné metody   

 

Pro dosažení stanoveného výzkumného cíle se mi jako vhodná jevila případová 

studie, neboť v rámci plánovaného výzkumu bylo potřeba ptát se, jak SVP pracuje, jaké 

nabízí služby, a také jak činnost SVP a vzájemnou spolupráci vnímá jiný subjekt. 

Případovou studiu definuje Stake jako „úsilí o porozumění určitému sociálnímu objektu 

v jeho jedinečnosti a komplexitě. Sociální objekt je pro něho ohraničeným systémem, tzn. 

že představuje systém s určitými sociálními hranicemi.“
202

 Původním záměrem bylo 

zhodnotit činnost SVP prostřednictvím tzv. ohniskové skupiny, a tu doplnit kazuistikou. 

V průběhu výzkumu se však ukázalo, že závěry ze setkání kurátorů v rámci fokusní 

skupiny mohou být ovlivněny tím, že všichni zúčastnění měli zkušenost výhradně 

s jediným střediskem, a navíc se jednalo o SVP, které disponovalo zcela netradiční 

nabídkou služeb. Jako jedno z pouhých dvou středisek v republice totiž nabízí také 

stacionární péči v celodenním oddělení. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla provést ještě 

dotazníkové šetření, které podle mého názoru přispělo i ke zlepšení celkové kvality 

empirické sondy. Všichni oslovení respondenti byli ubezpečeni o důvěrnosti získaných dat. 

Proto zde také neuvádím jejich jména ani místa výkonu funkce a v celé práci je budu 

zmiňovat v mužském rodě. Vyplněné dotazníky byly zpracovávány a dále uchovány pod 

kódy, v přepisu záznamu ze skupinového setkání nejsou uvedena jména účastníků. 

Všichni, kdo se zúčastnili ohniskové skupiny, souhlasili s nahráváním celého setkání. Ústní 

souhlas zaznamenaný na diktafon ihned na počátku setkání vnímám jako zcela dostačující 

s ohledem na diskutované, pro účastníky nijak osobní či citlivé téma. V přípravné fázi jsem 

se soustředila zvláště na studium příslušné legislativy, která upravuje činnost SVP, analýzu 

dostupných vnitřních předpisů SVP, webových stránek některých středisek i spisové 

dokumentace kurátora pro děti a mládež. Určitý náhled na práci odborníků SVP, na 
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 Hendl, J. Kvalitativní výzkum.  Základní metody a aplikace, s. 105 
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nedostatky stávajících legislativních norem a možnosti vyplývající z navrhovaných změn 

mi umožnily osobní konzultace v ambulanci SVP. 
203

 

Ohnisková skupina představuje příležitost k živé diskusi na předem stanovené 

téma, kdy se jednotliví respondenti ve svých výpovědích vzájemně doplňují, konfrontují 

svá stanoviska a pohledy, podporují se v živé konverzaci. Výzkumník tak může 

kontrolovat a porovnávat názory respondentů a tím se přirozeně zvyšuje věrohodnost 

jednotlivých výpovědí. Takto lze velmi snadno rozpoznat názorové spektrum 

k diskutovanému problému.
204

  Metoda může být navíc velmi efektivní, neboť za poměrně 

krátký čas lze získat množství poznatků o zkoumaném jevu. Podstatou ohniskové skupiny 

je ústřední, předem dané téma, tedy „ohnisko, které se odvíjí od výzkumného problému a 

badatelových otázek.“
205

  Takové diskusní setkání má určité fáze, od jeho přípravy a 

organizaci, přes uvítání a zahájení diskuse, až k projednání všech základních témat. 

V závěru je třeba shrnout hlavní body diskuse a dotázat se účastníků na případné další, 

dosud neuvedené připomínky a názory. Moderátor má zodpovědnost za dodržení etických 

hledisek výzkumu, vytvoření příjemné, nenucené atmosféry, zapojení všech účastníků do 

diskuse i usměrňování v souladu s jejími cíli.
206

  Pro hladký průběh plodné diskuse je třeba 

dohodnout, že v průběhu setkání mj. hovoří vždy pouze jedna osoba, nikdo nemá 

dominantní roli a každý má právo říci svůj názor, aniž by jej kdokoli další odsuzoval.
207

 

Ohniskové skupiny se zúčastnilo, z původně šesti ohlášených, pět kurátorů pro děti a 

mládež, jeden se z neodkladných pracovních důvodů před zahájením omluvil. Setkání 

proběhlo v důvěrném prostředí dne 3. 2. 2012. Účastníci si tedy byli blízcí svou profesí, 

nesetkali se poprvé. Z diskuse byl pořízen zvukový záznam, jenž byl následně přepsán do 

textového dokumentu k dalšímu zpracování.  Společné diskuse jsem se zúčastnila jako 

moderátor. Uvědomovala jsem si rizika vyplývající z této role a snažila se podněcovat 

diskusi bez ohledu na svůj subjektivní názor na aktuálně projednávané téma.  Ohnisková 

skupina trvala hodinu a čtvrt. Setkání bylo ukončeno, jakmile se názory a postřehy 

účastníků začaly opakovat.  

                                                 

203
 První kontakt s  PhDr. Markovou, vedoucí ambulance SVP Modřany, proběhl telefonicky v březnu 2011,  

osobní konzultace pak v září a listopadu (1. 11.) 2011. 

204
 Patton, in Śvaříček, R., Šeďová, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, s. 191 

205
 Śvaříček, R., Šeďová, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, s. 185 

206
 Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace, s. 183 
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 Miovský, 2006, in Śvaříček, R., Šeďová, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, s. 189 
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V průběhu května bylo provedeno dotazníkové šetření. Dotazníky, jejichž konečná 

varianta je uvedena v příloze této práce 
208

, byly distribuovány prostřednictvím e-mailové 

korespondence. Obsahovaly otázky formulované jako přísně otevřené. První návrh 

dotazníku byl pilotně testován jedním z kurátorů pro děti a mládež. Po následné revizi byl 

proveden druhý test dotazníku. Ve snaze o vysokou návratnost byly osloveny osoby, se 

kterými byla autorka práce již v minulosti v pracovním kontaktu, a dále namátkově 

kurátoři pro děti a mládež z větších měst, a s nimi byly možnosti spolupráce předem 

telefonicky vyjednány. Údaje byly čerpány z deseti dotazníků. Tento počet jsem shledala 

jako dostatečný, neboť všichni respondenti podle mého mínění zpracovali odpovědi 

pečlivě a díky tomu jsem získala, spolu s informacemi z fokusní skupiny, dostatek dat 

k následné analýze. Vyjádření v dotaznících velmi dobře sytila témata, jež se vztahovala 

k výzkumným otázkám. Návratnost v rámci dotazníkového šetření byla přibližně 71%.  

Pokud se v odpovědích vyskytly jakékoli nejasnosti, byl respondent ještě zpětně 

kontaktován e-mailem se žádostí o upřesnění.  

Původně plánovaná kazuistika ze spisové dokumentace kurátora pro děti a mládež 

se již v této fázi jevila jako nadbytečná, a proto jsem od jejího zpracování, mj. i s ohledem 

na doporučený rozsah celé práce, upustila. Zprostředkování náhledu na konkrétní situace a 

řešené problémy klientů nakonec čtenáři nabízí již úryvky a citace uvedené v teoretické 

části práce. Domnívám se, že k dosažení cíle krátké empirické sondy jsem získala dostatek 

materiálu.  

  

 

6.4 Analýza výzkumných výsledků 

 

Pro analýzu získaných dat byly využity metody otevřeného kódování a vyložení 

karet. Analyzovány byly dotazníky a přepis záznamu fokusní skupiny. Veškeré texty byly 

rozebrány na jednotky, tzn. slova, slovní spojení, věty, odstavce podle významu sdělení, 

kterým byl přiřazen určitý kód. Často se výrazy a termíny, které vyjádřili samotní 

respondenti, shodovaly s přidělenými kódy, neboť nejlépe vystihovaly určitý jev, názor 

apod., jindy byla sdělení opatřena shrnujícími termíny s ohledem na potřebná zjištění. 

S prvotní kategorizací kódů bylo započato již v průběhu kódování. Vznikl nijak složitý 
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systém, který částečně odpovídal položeným otázkám v dotazníku či jednotlivým 

diskutovaným tématům. Texty byly kódovány bez užití specializovaného softwaru. 

Technika vyložení karet je velmi jednoduchou nadstavbou nad otevřené kódování.  

Výzkumník seřadí vzniklé kategorie „do nějakého obrazce či linky a na základě tohoto 

uspořádání sestaví text tak, že je vlastně převyprávěním obsahu jednotlivých kategorií. 

Není přitom nutné, aby do výsledné analýzy vstoupily všechny kategorie, které jsme 

vytvořili – můžeme si vybrat jen některé z nich, a to podle toho, do jaké míry se vztahují 

k naší výzkumné otázce, a také podle toho, jaká je mezi nimi vzájemná souvislost.“
209

 

 

Analýzou získaných dat vznikly tyto hlavní kategorie: Formy péče, Pomoc a 

překážky v přijetí služeb, Hodnocení činnosti SVP, Spolupráce (mezi SVP a kurátory). 

 

Získané informace o typech klientů, kteří jsou kurátory pro děti a mládež 

motivováni k přijetí služeb SVP, nebyly dále zpracovávány. Při prvním zběžném kódování 

se jednoznačně ukázalo, že kurátoři mohou nabídnout služby SVP v podstatě všem svým 

klientům se závažnějšími problémy v chování, pokud se nejedná více o zdravotnickou 

problematiku, například závislost na drogách, což nakonec odpovídá i poznatkům 

z teoretické části této práce. Dobře tento fakt ilustruje i vyjádření jednoho z účastníků 

fokusní skupiny: „Když máte nabídkový list SVP-éčka, tak se tam vejdete vždycky se 

vším.“  

 

Pokud se respondenti vyjadřovali k dotazu na efektivní služby z aktuální nabídky 

SVP, se kterým spolupracují, uváděli veškeré FORMY PÉČE.   

Zmiňovali individuální práci s klientem, práci s rodiči, celou rodinou, skupinové 

činnosti i odbornou pomoc učitelům a spolupráci se školou. Zaznamenala jsem mj. 

individuální poradenství (1,9) 
210

, nácvik sociálních dovedností (1), pomoc s přípravou do 

školy (2), krizovou intervenci (6), rodinné terapie a práci s rodiči (1,4,5,6,7,8,9,10,F), 

podporu skupiny rodin s výchovnými problémy (1), psychoterapii a psychologickou 

podporu (3), víkendové a prázdninové pobyty (1,9), rodičovské skupiny (F), terapeutickou 

skupinu pro děti (6), diagnostiku (4,6,F), resocializační pobyty (2,4,5,6,7,8,10,F), projekt 
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k podpoře pedagogů a žáků vybrané školy (1),  a mnohé další. Někteří uváděli konkrétní, 

jejich klientům dostupné služby, jiní je shrnuli do obecnějších pojmů.  

Respondenti uváděli jak služby ambulantního oddělení, tak i pobytovou péči, 

kterou zvláště oceňovali. Právě preventivně-výchovné pobyty dětí v internátním nebo 

celodenním oddělení byly hodnoceny jako velmi přínosné. Jeden z respondentů mj. uvedl: 

„Při tomto pobytu je možné intenzivněji působit na dítě, vychovatelé vidí dítě v běžných 

činnostech, je možné rychleji řešit ve spolupráci s rodiči vzniklý problém. Klient si může 

vyzkoušet žití i v jiném společenství, kde přitom každý jednotlivec má své postavení a své 

povinnosti. Zároveň je u tohoto pobytu jako u všech velmi důležitá spolupráce s rodiči, 

případně rodinou jako celkem.“(5) Důsledkem bývá, že se „klient naučí režimu, 

respektování pravidel, což v rodině nemusí být dobře nastaveno, má možnosti osvojit si 

žádoucí normy, zažít úspěch,…“(10) Vyjádřena byla ale také pochybnost ohledně 

dlouhodobého efektu pobytové péče. „Pobyt v zařízení je pro děti povětšinou přínosný, ale 

pokud se pak vracejí do rodiny, kde se nic nemění, tak je situace brzy opět stejná jako byla 

před nástupem.“(7) V rámci fokusní skupiny bylo diskutováno diagnostikování dítěte ve 

středisku. „I když tam to dítě přijde, vy ho tam posíláte na ambulanci, a oni si ho už sami 

roztřídí, co vlastně potřebuje, jestli má chodit na skupiny a tak, podle toho, co je pro něho 

vhodné. Zakázka ode mě zní, jdi tam, protože máš problémy,…. Já to třeba vidím jinak než 

oni (míněno pracovníci SVP).“  Z úryvku přepisu je zřejmé, že prvotní diagnostika 

v ambulantním oddělení je vítána, a na tom se všichni účastníci shodli, neboť nabízené 

služby jsou konkrétnímu dítěti „šity na míru“, podle jeho individuálních potřeb. Současně 

je zde oceněna i odbornost pracovníků střediska. V některých odpovědích zazněly, byť 

nebyly dotazovány, další pozitivní důsledky odborné péče SVP, tedy mimo pevného 

režimu, a osvojení vhodných norem (10), také podstatné zlepšení ve škole (9, F), pomoc 

při výchově, resp. ovlivnění výchovného stylu rodičů (4,9) a podpora kontaktů v rámci 

rodiny (8), korektivní zkušenosti (5), možnost získat náhled na problém a umět ho 

pojmenovat (3), nové zkušenosti (9). K posledně zmíněnému postřehu uvádím vyjádření 

kurátora pro děti a mládež. „Naše SVP … pořádá pro své klienty různé víkendové a 

prázdninové pobyty v přírodě. Domnívám se, že právě tyto výjezdové pobyty jsou pro naše 

společné klienty velkým přínosem. Mnohé děti nikdy v rodinách nic podobného 

nezažily….“(9) Termín prevence se objevoval v souvislosti s  ústavní výchovou (např. 8) 

či se sociálně patologickými jevy (6; depistáž šikany, mapování vztahů ve třídě).  
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S ohledem na společnou klientelu kurátorů pro děti mládež a středisek je namístě 

zhodnotit, co klientům usnadňuje a co naopak ztěžuje přijetí služeb SVP.   

 

Z odpovědí na dotaz na možnou POMOC V PŘIJETÍ SLUŽEB střediska ze 

strany klientů a jejich rodin lze dovodit, že kurátoři služby spolupracujícího SVP znají, 

neboť se v dotaznících objevovaly vyjádření typu „vysvětlení služeb“, „naše dobré 

doporučení“ apod. Jindy zmiňovali kladné zkušenosti jiných klientů, dobrou pověst SVP, 

individuální přístup či dobrou místní dostupnost služeb, příp. i vzájemné sympatie a 

navázání vztahu terapeut – klient. „Je to o lidech. Jak si padnou do oka. … nebo když se 

terapeuti střídají. Ona je tam jiná paní, k té už chodit nebudu…“ (F, s. 4) 
211

  Účastník 

setkání ohniskové skupiny upozorňoval na možné zábrany dětí při navazování spolupráce 

s terapeutem. Po ukončení pobytu a předání dítěte do návazné péče ambulance je vhodné, 

aby klient opět spolupracoval se stejným pracovníkem jako před přijetím k pobytu. „Často 

je předán do péče jiného psychologa. Bohužel toto se mi neosvědčilo jako efektivní.“ (5) Z 

diskuse fokusní skupiny dále mj. vyplynulo, jak důležitý může být pro děti při výchově 

mužský element. „Líp by vyhovovalo, kdy tam bylo víc chlapů, …na internátě, 

celodenním, ale i na ambulanci. Všichni chtějí chodit k chlapovi, k tomu by vzhlíželi. …. 

Matka samoživitelka mi říkala, jak se na vychovatele navázal, kluk vyloženě za ním chodil 

ještě po skončení. … Jedna maminka tam dokonce předem volala, že chce terapeuta 

muže….“ (F, s. 5) Značná shoda panovala ve vyjádřeních, podle kterých stojí úspěšnost 

činnosti pracovníků SVP často na prvotní motivaci rodičů ke spolupráci se střediskem. „Co 

velmi ovlivňuje přijetí služeb, je postoj rodičů. Jsou-li ke spolupráci nastaveni, nebo 

naopak dítě od docházení např. do ambulance odrazují a organizaci znevažují.“(5)  

PŘEKÁŽKY V PŘIJETÍ SLUŽEB SVP jsem rozčlenila do dvou skupin. Na 

základě analýzy sebraných dat byly zjištěny překážky na straně klienta (a jeho rodiny) a 

překážky na straně střediska. 

A. Překážky na straně rodiny vycházejí z vnitřního nastavení a vnějších podmínek. Mezi 

tzv. vnitřní překážky lze zařadit zmíněný nezájem rodičů, skepticismus rodičů 

k odborným službám, obavy rodičů z odhalení soukromí apod. Buď rodina odmítá 

docházku do  SVP od počátku, anebo spolupracuje zcela formálně. „Často pak začnou 

do SVP docházet, ale služba neplní účel, jak by mohla při jiném přístupu rodičů. 

Takový přístup pak samozřejmě přebírá i dítě.“(7) Někdy se rodiče odkazují na 
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časovou náročnost docházky. Zásadní vnější překážkou ale bývá finanční zatížení 

rodiny, které souvisí s povinnými úhradami za stravu (v celodenním a internátním 

oddělení) a ubytování (v případě pobytu na internátním oddělení SVP). V těchto 

případech je vhodná podpora rodiny ze strany kurátora pro děti a mládež, který v rámci 

výkonu SPOD poskytuje také sociální poradenství.
212

  Přijetí služeb tedy ztěžuje 

„někdy finanční situace, a to v případě, že se jedná o internátní pobyt. Snažíme se 

vyřizovat sociální dávky.“(6) 

B. Překážky na straně SVP mohou podle vyjádření respondentů souviset s konkrétním 

pracovníkem SVP, s nastavenými pravidly zařízení nebo se špatnou dostupností služeb.  

 Pracovníci střediska nemusejí být vždy klientem dostatečně akceptováni.  („Velmi 

také záleží na konkrétní pracovnici SVP, se kterou je dítě v kontaktu. Některé 

dětem nebo rodičům vyloženě vadí, jejich vyjadřování, přístup apod.“) 

 Pravidla nastavená v jednotlivých SVP či jejich odděleních vnímají někteří kurátoři 

jako zbytečně přísná. Uvádějí ukončení pobytu dítěte za drobný kázeňský 

přestupek. Např. „… pokud dítě poruší řád zařízení, a nemusí se jednat o závažný 

prohřešek, je mu pobyt ukončen. Zde bych byla ráda za větší toleranci pracovníků.“ 

nebo „Bohužel se často stává, že jsou klienti před ukončením pobytu vyloučeni pro 

nedodržování řádu zařízení (většinou kouření).“ 

 Překážkou může být také špatná dostupnost některých služeb, ať již je míněna 

dostupnost místní či časová (1,2,3,4,5,6,8,10, F). Vyjádření respondentů k tomuto 

problému byla uvedena či kódována jako nedostatečná kapacita, dlouhé čekací 

lhůty, nutnost navýšení počtu pracovníků, přetížení pracovníků, špatná dostupnost, 

náročné dojíždění, méně dostupné pobyty, potřeba rozšíření o další pobočku apod. 

K tomuto problému se vyjadřuje také Matějček, když dlouhé objednací lhůty 

v poradnách považuje za protismyslné, jelikož „rada, pomoc, vedení jsou 

nejúčinnější v době akutní krize.“
213

 Respondenti zmínili i chybějící služby, kupř. 
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skupinovou práci s dětmi (4,6), a zvláště pak absenci celodenního oddělení, kde 

„…dítě ráno jde do SVP, učí se pod odborným vedením, odpoledne skupinová 

práce a pohybově zážitková terapie apod., v podvečer jde domů. Možnost 

průběžného vstupu dětí, omezená délka pobytu, pravidelná práce s rodiči“.(4) Podle 

jednoho z respondentů se ve spolupracujícím SVP zvažuje otevření celodenního 

oddělení se stacionární péčí.(1) Zde je namístě připomenout, že sociální pracovník 

má povinnost upozorňovat na problémy při poskytování podpory svým klientům, 

působit na „rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny 

osoby, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a 

skupinám.“
214

 

 

Kurátoři pro děti a mládež byli osloveni, aby shrnuli své HODNOCENÍ 

ČINNOSTI SVP. Jejich hodnotící úsudky se vztahovaly především k celkové nabídce 

SVP, k jednotlivým službám a možnostem vzájemné spolupráce. Z některých odpovědí 

však rovněž vyplynulo, že pozitivním aspektem při vzájemné spolupráci jsou dobré 

pracovní vztahy mezi pracovníky SVP a kurátory, dobré zkušenosti z předchozích jednání 

a kladné vlastnosti a charakteristiky pracovníků středisek. Respondenti oceňovali zvláště 

výbornou schopnost spolupráce, vysokou erudici, umění namotivovat klienta, ochotu a 

vstřícnost, vysokou odbornost, dobrou komunikaci, výměnu zkušeností apod. Ve 

výpovědích kurátorů se projevila i nejistota, zda jsou dostatečně obeznámeni s aktuální 

nabídkou služeb, zmínili, že osobně neznají nové pracovníky střediska. Uvítali by 

pravidelná setkávání, která by přispěla k lepší informovanosti a pravidelné předávání 

zpětné vazby (F). Na setkání ohniskové skupiny byly diskutovány rozdíly v komunikaci 

s pracovníky SVP a pracovníky nestátní neziskové organizace (NNO), která nabízí 

poradenské a psychologické služby rodině s dětmi. Tato konkrétní instituce odmítá 

sdělovat kurátorům informace o klientech, zprávy jsou „nicneříkající“. NNO pracují podle 

zákona o sociálních službách, kdežto SVP je školským zařízením a spolupráce s OSPOD a 

dalšími institucemi v zájmu dítěte je upravena legislativně. Obecně tedy byly ceněny 

závěrečné zprávy, jež středisko předává kurátorům pro děti a mládež, neboť informace 

odborníků, závěry z diagnostiky a navrhované možnosti nápravy jsou pro další sociální 

práci s rodinou velmi užitečné. Takové zkušenosti však kurátoři nesdílejí ve všech 

případech. „Jsou pracovníci, kteří mi zavolají, informují mě, zda nezletilé dítě do SVP 
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dochází pravidelně, kam je směřována pomoc dítěti a rodině. Intenzivně spolupracujeme. 

Písemné zprávy po ukončení spolupráce v SVP nám někteří pracovníci nepíší.“(3)  

Kurátoři pro děti a mládež oceňují širokou nabídku služeb SVP (doslovně zmíněno 

5, F), jmenují jednotlivé služby. Z jejich vyjádření vyplývá, že se jim služby jeví jako 

komplexní (1,2,5,6 aj., F) a zvláště oceňují možnost předat dítě z ambulance do pobytové 

péče. Termín odbornost či kvalita služeb zaznívá jak v souvislosti s hodnocením služeb 

střediska (1,4,5, F), tak i s hodnocením pracovníků (výslovně 1).  

V diskusi ohniskové skupiny se účastníci souhlasně vyjádřili v tom smyslu, že za 

zcela zásadní považují také návaznost služeb a pružnost péče (dále 1,5 aj.). „Ve středisku 

jsou služby hlavně návazné… Tam máte všecko najednou, od ambulance po pobyty. 

…Tady už ho budou mít zjištěného….“ (F, s. 3) Na fokusní skupině také zaznělo:  „Teď co 

tam mám klienta, na internátu…, tak mi volali, že ve škole nějaký problém, my ho tam 

nebudeme chtít pustit, takže my už si ho stáhneme zpátky na celodenní, necháme si ho tam, 

když bude matka chtít…. Líbí se mi ta pružnost, to, že tam pracujou podle toho, co je teď 

aktuálně pro toho klienta dobré.“ (F, s. 3) Co se týká spolupráce s  rodinou, byly jako 

efektivní uvedeny konkrétní služby, které jsou nabízeny k podpoře celé rodiny (1, 4, 8, 9, 

10), výslovně byla respondenty ceněna snaha po stmelení rodinných vztahů a podpory 

komunikace v rodině (5, 8, F). Pokud byli respondenti dotazováni na možnosti spolupráce 

s obdobným zařízením, někteří uvedli umístění dítěte na dobrovolný pobyt 

v diagnostickém ústavu, spolupráci s NNO (poradenství, ambulantní terapii, terénní práci) 

či zdravotnická zařízení (PL apod.). Všichni respondenti bez výjimky se ovšem shodli, že 

obdobné zařízení jako SVP, s takto komplexními a provázanými službami k dispozici 

nemají. „Je to jediné, co máme, a jsme za to rádi!“ (F).  

 

Pokud se respondenti vyjadřovali ke SPOLUPRÁCI se SVP, tedy s těmi středisky, 

které za své praxe poznali, oceňovali otevřenost ke spolupráci (1), vzájemnou 

informovanost a dobrou komunikaci (7), pružné přijímání jejich klientů (10), zpětnou 

vazbu (F), partnerství (4), spolupráci vnímali jako dobrou (2,7,9), vynikající (1) a 

schopnost multidisciplinární spolupráce vnímají jako určitý nový aspekt, neboť ta „nebyla 

vždy pravidlem v dřívější době“(1). Jinde je ovšem potřeba podle tvrzení kurátorů 

vzájemnou komunikaci zlepšit (3,8,10). Kurátoři pro děti a mládež především vítají 

možnost společných schůzek a konzultací (5,6, F), účast pracovníků střediska na jednáních 

sociální komise (2) či skupiny pro prevenci (F) a také na případových konferencích 

(1,3,4,6,10).  Případové „konference pořádáme my a místo konání je různé -  u nás na 
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úřadě, ve škole, ale i v SVP. Účastní se psycholog nebo speciální pedagog, případně i oba. 

Pokud na poslední chvíli není účast možná, dostaneme písemné stanovisko“(4)  

Pořádání případových konferencí bude zřejmě v dohledné době zakotveno přímo 

v zákoně. Někteří respondenti tuto možnost vítají a již dnes ji evidentně považují za 

běžnou součást své praxe, jiní s ní dosud zkušenosti nemají či se k této příp. povinnosti 

staví rezervovaně, ale současně uvádějí, že s jinými organizacemi v zájmu nezletilých dětí 

běžně spolupracují. (9)  

Respondenti byli dotazováni také na výkon opatření soudu, kterým je nezletilému 

nařízen výchovný pobyt v SVP.  Počet takových opatření je podle jejich tvrzení nízký. 

Někteří kurátoři tedy s jeho výkonem nemají žádnou zkušenost, jiní se přiklánějí spíše 

k dobrovolné formě docházky dítěte do SVP. Z větší části je výkon opatření podle 

oslovených respondentů prováděn formou individuální péče v ambulantním oddělení SVP, 

což může souviset také s tím, že se „nepodaří naplnit skupinu, aby program mohl 

probíhat.“(2) Kurátoři také informovali, že soud nijak nereaguje na skutečnost, že klient a 

jeho rodina opatření neplní a ani na základě soudního rozhodnutí se střediskem 

nespolupracuje. V některých odpovědích zaznělo, že se od střediska o těchto problémech 

nedozví, jindy se mohou na řešení těchto potíží podílet. „Pokud… vše probíhá bez 

problémů, nemáme zpětnou vazbu, SVP pouze podává zprávu soudu. Pokud vyvstanou 

problémy, sejdeme se všichni zainteresovaní včetně nezletilého a jeho rodičů v SVP a 

pracujeme na odstranění vzniklých problémů. Pak jsme průběžně o nápravě 

informováni.“(9)  

Možnosti preventivně-výchovné péče o děti v SVP se mohou v budoucnu ještě 

rozšířit. V návrhu změny zákona o sociálně-právní ochraně děti je uveden pobyt nezletilého 

dítěte např. v SVP nařízený soudem.
215

 K tomu jsem evidovala rozdílné, často 

nejednoznačné reakce. Část respondentů tuto variantu péče vítá, pokud by kupř. poskytla 

potřebnou odbornou péči dítěti, když jeho rodiče v tomto smyslu nespolupracují. V této 

souvislosti doplňuji, že zákonná možnost OSPOD uložit rodičům povinnost zajistit dítěti 

odbornou pomoc 
216

 není v praxi příliš využívána, což bylo potvrzeno negativními 

vyjádřeními všech účastníků ohniskové skupiny k mému přímému dotazu.  

                                                 

215
 Viz teoretická část, kapitola 4  

216
 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, § 12, odst. 1 
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Bylo by, myslím, velmi zajímavé věnovat se blíže tomuto tématu, případně se více 

zabývat názory kurátorů, ale i pracovníků SVP, na pořádání případových konferencí. To by 

však výrazně přesáhlo možnosti této práce.  

 

 

6.5 Závěr výzkumu 

 

Činnost SVP a nabídku služeb je možné posoudit z mnoha úhlů. Kurátoři pro děti a 

mládež jako pracovníci OSPOD, tedy spolupracující subjekt, mají podle mého názoru 

dostatek zkušeností se středisky výchovné péče. Mohou hodnotit tuto instituci jak 

s ohledem na úroveň vzájemné spolupráce, tak i z pohledu možné účinnosti služeb, které 

jsou touto institucí nabízeny. Cílem sondy není zjistit konečnou úspěšnost střediska 

v pomoci rodině s dítětem se závažnými výchovnými problémy. Tato otázka je mnohem 

složitější, neboť jistě záleží také na situaci, ve které se klient nachází, na rodině a sociálním 

okolí dítěte, jeho minulosti i závažnosti problémů, které jsou při vstupu do služeb 

diagnostikovány. Proto souhlasím, že „podstatě každé zlepšení je úspěchem a nadějí pro 

dítě, pro jeho rodiče, pro jeho učitele“, neboť, jak uvádí jeden z vedoucích SVP „nikdo si 

nemůže představovat, že k nám přijde dítě, se kterým si nikdo neví rady, a za dva měsíce 

od nás odejde jako vzorný student. V některých případech je úspěchem, že zase začne 

chodit do školy, že se zase začne učit, jindy že školu skutečně dochodí. Nebo že přestane 

utíkat z domova. Že si najde jiný zájem než drogy. Že nebude krást. Nebo že při následném 

selhání sám přijde za námi, abychom mu pomohli.“
217

 Úspěšnost intervence pracovníků 

SVP je nakonec možné poznat podle toho, kolika klientům, jež využili služby střediska, 

byla následně nařízena ústavní výchova.
218

 Právě prevence nařízení ústavní výchovy je 

hlavním hlediskem práce SVP i OSPOD.  

Na otázku, jak hodnotí kurátoři pro děti a mládež nabídku služeb SVP a které 

aspekty oceňují na vzájemné spolupráci v procesu sanace rodiny, odpovídám takto: 

Kurátoři pro děti a mládež hodnotí činnost střediska výchovné péče pozitivně, neboť 

nabízené služby skutečně vnímají jako odborné. Oceňují ale současně také komplexnost 

péče ve středisku, tedy fakt, že dítě je při zahájení i v průběhu spolupráce se SVP odborně 

                                                 

217
 M. Vlček, bývalý vedoucí SVP Klíčov v článku R. Švancara, Učitelské noviny 

218
 Z vyjádření PhDr. J. Markové, osobní konzultace v ambulantním oddělení SVP 1.11.2011 
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diagnostikováno, a nabízené služby jsou návazné a vzájemně prostupné. Rodina je ve 

středisku podporována jako celek. Jinou instituci s obdobně komplexní péčí nemohou 

kurátoři svým klientům při výkonu sociálně-právní ochrany dětí nabídnout. Dobrá úroveň 

navázané spolupráce SVP a OSPOD nabízí další možnosti v procesu účinné sanace rodiny 

s dítětem s výchovnými problémy. 

K otázce, jaké změny v činnosti SVP by z pohledu kurátora pro děti a mládež 

přispěly ke zlepšení vzájemné spolupráce, lze z tvrzení respondentů uvést tento závěr: 

Služby SVP nejsou všem klientům k dispozici v dostatečné míře. Určitou překážku 

v přijetí služeb rodinou může sehrát zvláště místní nebo časová nedostupnost konkrétní 

služby. Podle provedených zjištění by bylo v zájmu části klientely rozšířit kapacitu 

středisek, umožnit jí snazší vstup především do pobytové péče, tedy např. i do péče 

stacionární v nově zřízených celodenních odděleních SVP.  

Na základě analýzy získaných dat jsem zjistila, že mnou stanovené předpoklady se 

potvrdily.  

Cílem empirické sondy bylo zhodnotit přínos středisek výchovné péče z pohledu 

kurátora pro děti a mládež, a to především v otázkách sanace rodiny a úpravy výchovných 

problémů dětí a mladistvých. Na základě provedených zjištění mohu uvést, že středisko 

výchovné péče nabízí zmíněným rodinám možnost účinné podpory při zvládání akutních i 

dlouhodobých problémů, které ohrožují naplňování individuálních potřeb konkrétního 

dítěte. Svým přístupem a nabídkou služeb může být SVP důležitým partnerem kurátora pro 

děti a mládež při pomoci dítěti prostřednictvím jeho rodiny.  

 

Věřím, že i tento výzkum, rozsahem nepříliš významný, může nabídnout určitý 

vhled do činnosti střediska výchovné péče a umožnit porozumění přístupu, který tato 

instituce k rodině s ohroženým dítětem volí. Jsem si vědoma limitů předkládané sondy, jež 

souvisí zvláště s úzkým vzorkem, který jsem měla k dispozici. Na uvedená zjištění je 

pochopitelně třeba nahlížet s vědomím, že je nelze zcela zobecnit.  Přesto snad přispěji 

k porozumění aspektům sanace rodiny a možnostem spolupráce mezi odborníky, kteří 

pracují s dětmi s výchovnými problémy v rámci tolik diskutované multidisciplinární 

spolupráce.  
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ZÁVĚR 

 

Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se kurátor pro děti a mládež zaměřuje na 

nezletilé, kteří mají závažné výchovné problémy, páchají protiprávní činnost, užívají 

omamně psychotropní látky, zanedbávají školní docházku, nerespektují své rodiče nebo 

jiné osoby odpovědné za jejich výchovu. Při prevenci sociálně patologických jevů a snaze 

o účinnou sanaci rodiny dítěte je mu nápomocné také středisko výchovné péče. Klientela 

kurátora pro děti a mládež a klientela SVP se částečně shoduje, neboť středisko jako 

školské zařízení nabízí odborné služby dětem a dospívajícím až do ukončení středního 

vzdělávání, klientům s negativními projevy v chování s cílem prevence vzniku nebo 

rozvoje poruch chování, pokud jim ovšem není nařízena ústavní nebo ochranná výchova. 

Středisko výchovné péče poskytuje odbornou péči prostřednictvím ambulantního, 

příp. internátního a celodenního oddělení.  Jeho činnost  zahrnuje jak služby diagnostické, 

tak i preventivně výchovné a poradenské. Klienti zahajují spolupráci se SVP dobrovolně, 

pokud jim není rozhodnutím opatrovnického soudu uloženo podstoupit výchovný program 

v SVP. Dobrovolnost v přijetí služeb ze strany klienta je však upřednostňována a podpora 

klienta k aktivnímu přístupu při řešení nepříznivé osobní situace je základním principem 

činnosti SVP. Veškerá činnost je zaměřena na podporu celého rodinného systému a SVP se 

tak účinně podílí na sanaci rodiny. K dítěti přistupuje OSPOD i středisko individuálně, 

pečlivě hodnotí konkrétní potřeby dítěte, míru jeho ohrožení i možnosti odborné pomoci. 

Ta je dítěti ve SVP nabízena na základě prvotní diagnostiky, s cílem pozitivně ovlivnit 

veškeré podmínky rodiny tak, aby umožnily zapojení klienta „do společnosti a zdravý 

rozvoj jeho osobnosti.“
219

 

Klient si vybírá ze služeb, jež jsou mu nabízeny v souladu individuálním 

výchovným plánem zpracovaným společně s ním na základě předchozího komplexního 

vyšetření. Zůstává v péči ambulance anebo může využít na její doporučení preventivně 

výchovný pobyt v internátním, příp. i celodenním oddělení. I v tomto případě jsou však 

podporovány kontakty klienta s jeho rodinou, při pobytu plní dítě své školní povinnosti a 

přitom tato forma péče umožňuje intenzivní terapeutickou práci. 

Odborníci střediska pracují podle potřeby s klientem jako jednotlivcem, nabízejí 

poradenství rodičům nebo rodinnou terapii, a pokud je to účelné, i účast dítěte či rodičů na 

                                                 

219
 Vyhláška č. 458/2005 Sb., § 1, odst. 2 
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skupinových činnostech. V rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracuje 

středisko také se školami. Pedagogickým pracovníkům poskytuje odborné rady a 

připravuje na základě konkrétní poptávky preventivní programy pro školní kolektivy, 

zvláště jako pomoc při prevenci a řešení šikany a prevenci dalších sociálně patologických 

jevů. V souvislosti s návrhy legislativních změn lze navíc předpokládat další posílení úlohy 

středisek v rámci preventivních služeb.   

SVP tedy poskytuje jasně strukturovaný systém odborné péče o děti s rizikem 

vzniku nebo rozvoje poruch chování, s negativními projevy v chování, a jejich rodinám. 

Kurátoři pro děti a mládež oceňují především komplexnost těchto služeb, jejich návaznost 

a prostupnost. K určitým nedostatkům, tak jak byly zjištěny empirickou sondou, patří 

nedostupnost některých služeb SVP, např. preventivně výchovných pobytů. Celodenní 

oddělení jsou kupř. zřízena jako součást pouhých dvou středisek výchovné péče v 

celé republice. Služby střediska jsou nabízeny bezplatně, ovšem v případě pobytové péče, 

jež je kurátory vnímána jako zvláště přínosná, hradí rodina stravu, příp. i pobyt, což může 

ty sociálně znevýhodněné od přijetí další péče odradit.  

Spolupráce SVP s dalšími subjekty, zvláště s OSPOD a školami je podložena 

příslušnou legislativou. Tak je v zájmu dítěte umožněna pružná komunikace mezi 

kurátorem pro děti a mládež a pracovníky střediska. Prostřednictvím průběžných i 

závěrečných zpráv SVP získávají kurátoři množství informací o rodině a dítěti a odborná 

doporučení, jak klientům dále pomoci. Některá volání kurátorů po zlepšení komunikace je 

třeba řešit individuálně. V rámci multidisciplinárního přístupu k ochraně práv dětí se nabízí 

také vzájemná spolupráce prostřednictvím případových konferencí.  

Středisko výchovné péče svým přístupem k dítěti a jeho rodině i ucelenou nabídkou 

služeb splňuje stanovené principy
220

, jež umožní při spolupráci s dalšími subjekty zajistit 

důslednou ochranu práv ohrožených dětí.  

 

 

 

 

                                                 

220
 Základní principy ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti – viz příloha č. 3 
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Příloha 1.  Seznam SVP v ČR 

 

ADRESÁŘ STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE 
 

Číslo 
 

 
 
Diagnostický nebo 
výchovný ústav 

 

Název a sídlo SVP 
 

 
IO = internátní,                             
AO = ambulantní 

1. 
DDÚ Dobřichovice, 
Pražská 151 

SVP Kolín,  Komenského 375, 280 00               AO 

SVP Slaný, Tomanova 1361, 274 01 AO + IO 

2. 
DDÚ Plzeň, 
Karlovarská 67 

SVP Domažlice, Kozinova 101, 344 01 AO + IO 

SVP Karlovy Vary, Myslbekova 4, 360 01 AO + IO 

SVP Plzeň, Karlovarská 67, 323 00 AO + IO 

3. 
DDÚ Liberec, U 
Opatrovny 444/3 

SVP Chomutov, Cihlářská 4132, 430 03 AO 

SVP Liberec, Na výšinách 451/9, 460 05 AO + IO 

SVP Most, Růžová 1408, 434 11  AO + IO 

4. 
DDÚ Hradec 
Králové, Říčanova 
277 

SVP Broumov, Soukenická 13, 550 01 AO 

SVP Domino, Hradec Králové, Luční 838/8, 
500 03 

AO 

SVP Kompas, Náchod, Smiřických 1237, 547 
01 

AO 

SVP Mimoza, Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 
1388, 562 01 

AO 

SVP Návrat, Hradec Králové, Brandlova 112, 
500 03 

AO + IO 

SVP Pyramida, Rybitví, Sokolovská 146, 533 
54 

AO + IO 

5. 
DDÚ a SVP Brno 
Hlinky 140 

SVP Brno, G. Preissové 8, 616 00  AO 

6. 
DDÚ a SVP 
Bohumín, Šunychl 
463 

SVP Kelč, Nám. Osvoboditelů 1, 756 43 AO + IO 

SVP Valašské Meziříčí, Králova 370, 757 01 AO + IO 

7. 
DDÚ České 
Budějovice, Homole 
90 

SVP Spirála, Český Krumlov, Špičák 114, 381 
01 AO 

SVP České Budějovice, Dukelská 23, 370 01 AO + IO 

SVP Strakonice, Ellerova 160, 386 01   

8. 
DÚM Praha 4, 
Hodkovičky, Na 
Dlouhé Mezi 19 

SVP Praha12, Rakovského 3138, 143 00  AO + IO 

SVP Příbram, Školní 129, 261 01 AO 
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Zdroj: MŠMT. Speciální a inkluzivní vzdělávání. Dostupné http://www.msmt.cz/socialni-programy/strediska-

vychovne-pece [20.3.2012]. Tabulka upravena. 

 

9. 
DÚM Brno, 
Veslařská 246 

SVP Brno, Veslařská 252, 637 00 AO + IO 

SVP Domek, Zlín, Česká 4789, 760 05 AO + IO 

SVP Kroměříž, Husovo nám. 229, 767 01 AO 

10. 
DÚM Ostrava-
Kunčičky, 
Škrobálkova 16 

SVP Bruntál, Krnovská 9 AO 

SVP Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835/10, 
733 10 

AO 

SVP Opava, Hrádecká 16, 746 01 AO 

SVP Ostrava-Koblov, Antošovická 258, 711 
00 

AO + IO 

SVP Centrum naděje, Frýdek-Místek, 28. 
října 1639 

AO 

SVP Ostrava-Přívoz, Wattova 30 AO + IO 

SVP Krnov, náměstí Míru 13, 794 01 AO + IO 

11. 

Středisko pro 
mládež, VÚM a SVP 
Klíčov, Praha 9, 
Čakovická 51 

SVP Klíčov, Praha 9, Čakovická 51, 190 00 AO  

SVP Klíčov, Praha 9, Čakovická 51, 190 00 stacionář + IO 

Malvazinky, Na Pláni 59, 150 00 Praha 5 AO  

Malvazinky, Na Pláni 59, 150 00 Praha 5 stacionář 

12. 
VÚM Černovice, 
Nádražní 285 

SVP Černovice, Jirákova 285, 394 94 AO 

13. 
VÚDM Děčín-
Boletice, Tř. 
Vítězství 70 

SVP Děčín, Pivovarská 179/30, 405 02 AO + IO 

SVP Ústí nad Labem, U Nádraží 2, 400 01 AO 

14. 

DVÚ a SVP Hrochův 
Týnec, Riegrova 1 

 

SVP Archa, Chrudim, Školní náměstí 11, 537 
01 

AO 

15. 
VÚM a SVP Střílky, 
Zámecká 107 

SVP Help, Zelené nám. 1292, Uherské 
Hradiště, 686 01 

AO 

16. Soukromé zařízení SVP HELP ME, Brno, Bořetická 2, 629 00 AO + stacionář 

17. 

Zařízení pro děti-
cizince, DÚ, DDŠ, 
VÚ, SVP, ZŠ a PŠ, 
Radická 30, Praha  

SVP Praha 4 - Háje, Kupeckého 576, 149 00 AO 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/strediska-vychovne-pece
http://www.msmt.cz/socialni-programy/strediska-vychovne-pece
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Příloha 2.  Mapa středisek výchovné péče v ČR 

 

 

 

 

  
 

 

 

Zdroj: MŠMT, Dokumenty. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/15474 

 [21.6.2012] 

http://www.msmt.cz/file/15474
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Příloha 3. Principy ochrany práv dětí 

 

 

 Základní principy ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti  
 

 

Hlavním cílem Národní strategie péče ochrany práv dětí je funkční systém zajišťující 
důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb, který pracuje na základě 
těchto základních principů:  

 

1. Je plně zaměřen na dítě  
 
Dítě je v centru dění celého systému. Dítě a jeho prosperita je prvořadým zájmem všech 
odpovědných účastníků systému a veškeré jejich úsilí je zaměřeno na efektivní řešení 
situace každého jednotlivého dítěte. Dítě je partnerem při řešení situace své i své rodiny. 
S dítětem je potřeba mluvit, je nezbytné mu naslouchat, zjišťovat jeho přání a potřeby, 
brát je v úvahu (přiměřeně jeho věku a rozumové vyspělosti) a poskytovat na jejich 
základě nejvhodnější pomoc a podporu.  

 

2. Respektuje potřeby a vývoj dítěte  
 
Všichni v systému znají vývojové potřeby dětí a vědí, jaký význam má kvalita péče na 
zdraví a vývoj dětí. Ochrana a podpora všestranného rozvoje možností dětí je založena 
na komplexním posouzení vývoje dítěte a identifikování oblastí podpory a rozvoje. 
Přijímaná opatření jsou včasným řešením a jsou vždy přiměřená vzhledem k věku a 
vývojové fázi dítěte.  

 

3. Sleduje dlouhodobý zájem dítěte, podporuje jeho jedinečnost a vývoj  
 
Opatření přijímaná na ochranu dětí jsou součástí individuálního plánu vytvořeného pro 
každé dítě a jeho rodinu. Tento plán vychází z posouzení vývojových potřeb dítěte a 
schopnosti rodičů či jiných pečovatelů reagovat na tyto potřeby. Ochrana dítěte se 
zaměřuje na určení výstupů pro každé dítě, které zabezpečí jeho bezpečí a rozvoj. Pokrok 
v situaci dítěte je pravidelně hodnocen a revidován. Účelem všech intervencí je dosažení 
nejlepších možných výsledků pro každé dítě, přičemž je nezbytné brát v úvahu 
jedinečnost každého dítěte.  
 
4. Umožňuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na jejich pohlaví, 
schopnosti, rasu, etnikum, zdravotní postižení, okolnosti nebo věk  
 
Rovnost příležitostí znamená, že děti mají zaručenu příležitost dosáhnout nejlepších 
možných vývojových výsledků bez jakýchkoliv předsudků či překážek vzhledem k jejich 
pohlaví, schopnostem, rase, etniku, zdravotnímu postižení, okolnostem či věku. Děti jsou 
podporovány z dlouhodobého hlediska a je jim věnována zvýšená pozornost zejména ve 
vztahu k jejich vzdělávacím a zdravotním potřebám.  
 
5. Zahrnuje do řešení situace děti a rodiny, stejně tak jako celé jejich sociální okolí  
 
Všichni v systému chápou dítě v kontextu celé jeho rodiny (rodičů nebo pečovatelů a širší 
rodiny) a sociálního prostředí (komunita a kultura, ve které vyrůstá). Interakce mezi 
vývojovými potřebami dítěte, schopnostmi rodičů nebo pečovatelů na tyto potřeby vhodně 
reagovat, dopadem faktorů širší rodiny na dítě a na schopnosti rodičů vyžaduje během 
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hodnocení pečlivé zkoumání. Hlavním cílem je pochopit souvislosti mezi vývojovými 
potřebami dítěte a schopnostmi a možnostmi rodičů nebo pečovatelů tyto potřeby 
uspokojovat. Dalším základním úkolem ochrany dítěte je poskytovat dítěti a rodinným 
příslušníkům služby, které na dané potřeby reagují. V případech dětí vyrůstajících mimo 
vlastní rodinu je posuzování potřeb dítěte a zdrojů pro jejich naplnění ještě komplexnější. 
 
6. Staví na silných stránkách dětí a rodin a identifikuje problémová místa  
 
Při ochraně dětí a rodin je zásadní správné identifikování silných stránek a problémových 
míst v celkové situaci daného dítěte, jeho rodiny a kontextu, ve kterém tyto osoby žijí. 
Vždy je důležité posoudit, jaký dopad má celá situace na zdraví a vývoj dítěte. Je nutné 
uplatňovat vyvážený přístup k dětem a rodinám a nezaměřovat se výhradně na deficitní 
model práce s rodinami, ale sledovat i oblasti pozitivních kapacit v rámci rodiny, ze 
kterých je možno vycházet v případě intervencí. Práce se silnými stránkami dítěte a jeho 
rodiny je důležitou součástí plánu pro řešení situace ohrožení dítěte.  
 
7. Funguje integrovaně a ve spolupráci všech zúčastněných subjektů  
 
Od narození se v životě dítěte a jeho rozvoji angažuje celá řada různých úřadů a služeb v 
rámci komunity (zejména v oblasti zdraví a vzdělávání). Mezioborová spolupráce ve věci 
ochrany a podpory prosperity dítěte začíná, jakmile je zjištěno, že dítě nebo rodinní 
příslušníci mají dodatečné potřeby vyžadující podporu či služby nad rámec běžně 
využívaných služeb.  
 
8. Je trvalým a interaktivním procesem  
 
Ochrana dítěte vyžaduje nutnost pochopit, čím ohrožené dítě v kontextu své rodiny a 
místní komunity prochází. Přijímání vhodných opatření představuje trvalý a interaktivní 
proces, jehož hodnocení pokračuje i během intervencí a realizace daných opatření.  
 
9. Poskytuje a reviduje opatření a poskytované služby  
 
Opatření a služby jsou realizovány a poskytovány na základě identifikovaných potřeb 
dítěte a rodin s paralelně probíhajícím hodnocením. Součástí ochrany je řešení 
okamžitých a praktických potřeb, stejně jako potřeb komplexnějších a dlouhodobějších. 
Dopad poskytovaných služeb na vývoj a situaci dítěte je pravidelně přezkoumáván.  
 
10. Je založen na objektivně zjištěných skutečnostech a důkazech  
 

Efektivní praktická práce s dětmi a rodinami je založena na důkladných odborných 

úsudcích, které jsou podloženy důkazy a které vycházejí ze znalostí a zkušeností daného 

odborníka. Rozhodnutí založená na těchto úsudcích jsou přezkoumávána, přičemž je 

nezbytné 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MPSV. Tiskové zprávy MPSV. Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/11902/principy.pdf 

[cit. 19.6.2012] 
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Příloha 4.  Dotazník pro kurátory pro děti a mládež 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,  

dovoluji si Vás požádat o krátké zamyšlení nad několika otázkami, které se týkají činnosti 

střediska výchovné péče. Vaše odpovědi by pro mne byly cenným materiálem pro přípravu 

diplomové práce, jejímž cílem je zhodnocení činnosti SVP právě z pohledu kurátora pro 

děti a mládež. Velmi bych uvítala Vaše postřehy a zkušenosti. 

 Veškeré získané informace zpracuji jako anonymní, bez uvedení Vašeho jména apod. 

Pokud budete mít zájem, ráda Vás později se zpracovanými výsledky seznámím. Předem 

Vám děkuji za laskavou pomoc a za pochopení.  

2. 5. 2012                                                                                                      Anděla Kučerová 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE   

Z POHLEDU KURÁTORA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 

1. V jakých situacích, s jakými problémy odkazujete klienty a jejich rodiny do SVP? 

2. Co klientům usnadňuje (a naopak ztěžuje) přijetí služeb SVP a následnou 

spolupráci? 

3. Jaké služby poskytuje SVP, se kterým spolupracujete? Jaké vnímáte jako nejvíce 

efektivní (a z jakého důvodu)? Prosím, rozepište se, pokud je to možné. 

4. Co ještě oceňujete na činnosti SVP a jaká zlepšení byste navrhli?  

5. Jak probíhá v SVP, se kterým spolupracujete, výkon opatření dle § 93, odst. 1, 

písm. b zákona o soudnictví ve věcech mládeže (zařazení nezl. do terapeutického, 

psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu v SVP)? 

6. Spolupracujete se SVP v rámci případových konferencí? Příp. jak? 

7. Jak byste vnímali možnost soudu odejmout dočasně dítě z péče rodičů a nařídit 

dítěti nejdéle na 3 měsíce pobyt např. v SVP (dle připravované novely zákona o 

SPOD, § 13a)? 

8. Jaká obdobná zařízení máte možnost klientům nabídnout (a v čem se liší od SVP)?  

9. Prosím, uveďte, jaká oddělení má zřízena SVP, se kterým spolupracujete 

(ambulantní, internátní, celodenní):  

______________________________________________________________________ 

Děkuji velice za Váš čas. Vyplněný dotazník, prosím, odešlete zpět na adresu  

Xxxxxxxxxxxxxx . 
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Souhlasím s tím, aby moje diplomová práce byla půjčována ke studijním 

účelům. Žádám, aby citace byly uváděny způsobem užívaným ve vědeckých pracích 

a aby se vypůjčovatelé řádně zapsali do přiloženého seznamu. 
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