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Anotace 
Bakalářská práce se zabývá problematikou umisťování dětí do ústavních 

zařízení. Na příkladu Středočeského kraje ukazuje zažitou praxi sociálních 

pracovníků OSPOD při řešení jednotlivých kauz. První část práce je zaměřena 

na teoretické poznatky týkající se sociálně–právní ochrany dětí v ČR a 

institucionální péče o dítě. V druhé části jsou shrnuty vysledované skutečnosti 

týkající se umisťování dětí do ústavní péče na základě provedené analýzy ve 

Středočeském kraji.  
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Summary 
Bachelor thesis “Social Work with a Child and Family at Risk during 

Child´s Placement into Institutional Care” deals with placement of children 

into institutional care. The example from Central Bohemia region shows usual 

routine of social workers of OSPOD (Authority of Social and Legal Protection 

of Children) dealing with individual cases. The first part of the paper is focused 

on institutional care of a child and also on theoretical knowledge about social 

and legal protection of children in the Czech Republic. In the second part 

observations of placement of children into institutional care based on 

conducted analyses in the Central Bohemia region are summarized. 
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Úvod 
 

V České republice se počet dětí v institucionální péči stále zvyšuje. V současné 

době se nachází přibližně 21 - 22 0001 dětí ve všech typech ústavních zařízení. 

Tento údaj zahrnuje celkový počet dětí umístěných ve školských zařízeních (dětské 

domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy), zdravotnických zařízeních 

(kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do 3 let) a v domovech pro osoby se 

zdravotním postižením. Toto číslo zahrnuje umístění na základě žádosti zákonných 

zástupců i soudních rozhodnutí. Počet dětí k  31. 12. 2010 s nařízenou ústavní 

výchovou byl 7685 a s uloženou ochranou výchovou byl 177. 2 

Tento vysoký počet dětí umístěných v ústavních zařízení nás podrobuje čím dál 

větší kritice od ostatních evropských států. Česká republika (ČR) patří mezi 

evropské země s největším počtem dětí umístěných v institucionální péči.3 Systém 

péče o ohrožené děti je v České republice nekoordinovaný, roztříštěný a do značné 

míry neefektivní. Dosud není zaveden závazný standard kvality péče o ohrožené 

děti, neexistují kvalitní metodické pokyny. Jednotlivá pobytová zařízení spadají 

pod různá ministerstva a mají různé zřizovatele: stát, kraje a v některých případech 

také obce či nestátní neziskové organizace. Sociální pracovníci OSPOD nemají 

vzhledem k nadměrnému počtu klientů a poddimenzovanému stavu pracovníků 

dostatek času na soustavnou, individuální a preventivní práci s ohroženými dětmi a 

jejich rodinami. Sociální práce s dítětem není také dlouhodobě kvalitně nastavena. 
4 Děti mnohdy končí v ústavech zbytečně, ačkoliv by ústavní výchova měla být 

                                                
1 MPSV: 2009/49923-21 Informace o sociálních zařízeních pro dětiMPSV 2009, 

http://www.mpsv.cz/cs/7513 
2 Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2010, 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/11544/rocenka_2010.pdf 

3 http://www.odsouzeni.cz/o-co-jde/kde-je-problem/ 
4 Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti – základní principy 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9556/Navrh_opatreni_k_transformaci.pdf 
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krajním řešením. Výzkumy nasvědčují tomu, že ústavní výchova je nejen velice 

nákladná, ale především má neblahý dopad na budoucí život dítěte.  

Snahou je, aby se děti do institucionální péče vůbec nedostávaly. Bude ale 

patrně nutné se smířit i s faktem, že se vždy najdou děti, které nebudou moci 

z různých závažných důvodů zůstat v biologické rodině. Pokud v krajních 

případech opravdu nebude možné zajistit péči o dítě jinou alternativou než 

umístěním do pobytového zařízení, je třeba, aby toto opatření bylo pouze dočasné 

a aby všichni zúčastnění (dítě a rodina) byli na novou rodinnou situaci náležitě 

připraveni. Odchod z biologické rodiny je náročný a citlivý jak pro dítě, tak pro 

celou rodinu.   

 

V současné době v ČR probíhá transformace institucionální péče o ohrožené 

děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) má za úkol vytvořit jednotnou 

metodiku práce s ohroženým dítětem a rodinou, která bude závazná pro všechny 

zainteresované pracovníky. Požadavek na vytvoření metodického materiálu 

„Sociální práce s ohroženým dítětem a rodinou při umisťování dítěte do 

institucionální péče“ vychází z Národního akčního plánu k transformaci a 

sjednocení systému péče o ohrožené děti (dále Národní akční plán, NAP). NAP byl 

přijat vládou v červenci 2009 a je předkládán na období 2009 – 2011. NAP je 

výsledkem meziresortní spolupráce a definuje klíčové aktivity, které jsou nutné ke 

zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami. Hlavním cílem celkové 

reformy systému péče o ohrožené děti je především zvýšení kvality práce a 

dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny, sjednocení postupu pracovníků, 

snížení počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče, zvýšení 

životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i 
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fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní úrovně nezbytné 

pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj5.  

 

Cílem této práce je objasnění problematiky institucionální péče o dítě v ČR, 

seznámení s hlavními poznatky z provedené analýzy, dále nalezení silných a 

slabých stránek sociální práce při umisťování dítěte do ústavní péče vysledovaných 

na základě výzkumu a navrhnutí doporučení směřujících k pozitivním změnám 

v této oblasti. 

Teoretická část bakalářské práce stručně pojednává o současném systému 

ústavní péče v ČR, zaměřuje se na sociálně-právní ochranu dětí v ČR, na 

porušování Úmluvy o právech dítěte a také na důsledky institucionální péče na 

tělesný i psychický vývoj dítěte.   

V práci jsou rovněž nastíněny změny a opatření v souvislosti 

s plánovanou novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Praktická část práce vychází z kvalitativní analýzy realizované ve 

Středočeském kraji a to: 

1. na odděleních sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) na obecních úřadech 

a na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.  

2. ve všech typech zařízení ústavní péče pro děti a mládež, zřizovaných 

krajem či příslušným ministerstvem (kojenecký ústav, dětský domov pro děti do tří 

let, dětský domov, dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav, 

domov pro osoby se zdravotním postižením, zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc). 

Praktická část popisuje analýzu sociální práce s dítětem při jeho umístění do 

ústavních zařízení, tj. mimo vlastní či náhradní rodinu.  

                                                
5 Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 

až 2011. http://www.mpsv.cz/files/clanky/7440/NAP.pdf 
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Ve své práci vycházím z dostupné odborné literatury na danou problematiku, 

z příslušných právních předpisů, odborných článků a také ze své vlastní praxe 

v neziskovém sektoru s dětmi z dětských domovů a z odborné stáže na MPSV.  

 

1. Sociálně-právní ochrana dětí v ČR 
 

Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) je v ČR vymezena zákonem č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o SPOD).  

Úvodní ustanovení zákona definuje sociálně–právní ochranu dětí jako ochranu 

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

dítěte včetně jeho majetku a působení směřující k obnovení narušených funkcí 

rodiny.  

Povinnost státu poskytovat ochranu nezletilým dětem vyplývá také z řady 

mezinárodních smluv, které ČR přijala jako závazné. Sociálně-právní ochrana dětí 

vychází zejména z Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným 

shromážděním OSN v roce 1989 a součástí právního systému ČR je od 1. 1. 1993.  

Úmluva o právech dítěte, dále jen Úmluva, vychází ze zásad tzv. „tří P“, která 

zahrnují – provision (zajišťování přežití a rozvoj dětí), protection (ochrana dětí), 

participation (účast dětí na životě společnosti). V této listině jsou děti poprvé 

výslovně uznány, jako svébytní nositelé lidských práv.6 Úmluva je právně závazná 

pro všechny státy, které jí ratifikovaly7.  

Dokument obsahuje souhrn práv, která dětem bezesporu náleží. Úmluva ukládá 

povinnost státům, které ji ratifikovaly, respektovat a zabezpečovat Úmluvou 

stanovená práva. Předním hlediskem, které je třeba bezpodmínečně dodržovat při 
                                                
6 Milfait, R. Práva dítěte, Jabok, PSP ETF UK, 2008 
7 Úmluvu v roce 1989 ratifikovaly všechny státy s výjimkou USA a Somálska 
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jakýchkoli činnostech týkajících se dětí, je zájem a blaho dítěte. V první části 

Úmluvy jsou popsána práva, která jsou dětem zaručena - občanská, politická, 

ekonomická, sociální a kulturní, druhá část obsahuje plnění úmluvy a hodnocení 

plnění. V této části je také ustanoven Výbor pro práva dítěte, který dohlíží na 

plnění závazků přijatých Úmluvou. Třetí část dokumentu upravuje postup 

ratifikace, přistoupení a též její vypovězení.  

Státy, které se k dodržování konvence zavázaly, mají dohlížet na to, aby dětem 

bylo zaručeno přirozené právo na život, právo na vzdělání, právo na ochranu před 

všemi formami vykořisťování, zneužívání a diskriminace, právo na ochranu před 

mučením, právo na zdravotní péči, právo na svobodu projevu, náboženství, právo 

na ochranu soukromí aj. 8 

Úmluva mimo jiné podporuje výchovu dítěte v rodinném prostředí. Stát je 

povinen poskytovat sociálně-právní ochranu nezletilým dětem pro jejich 

zranitelnost a také proto, že se jedná o občany, kteří se nedokáží sami bránit. Stát 

zajišťuje ochranu dětem před všemi nepříznivými vlivy, které mohou mít negativní 

dopad na jejich osobu a na jejich příznivý vývoj.  

Zákon o SPOD se vztahuje na všechny děti. 

Zákon o SPOD definuje dítě jako osobu nezletilou. Podle čl. 1 Úmluvy se 

dítětem rozumí „každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, jenž 

se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.“ Podle § 8 občanského zákoníku 

v platném znění se pak zletilosti nabývá dovršením osmnáctého roku věku; před 

dosažením tohoto věku lze zletilosti nabýt jen uzavřením manželství (nejdříve od 

16 let věku).9 

Předním hlediskem sociálně–právní ochrany je zájem a blaho dítěte!  

                                                
8 Úmluva o právech dítěte 
9 MPSV: Systém sociálně-právní ochrany dětí v ČR, http://www.mpsv.cz/cs/7243 
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Podle § 6 zákona se sociálně-právní ochrana zaměřuje zvláště na tyto děti: 

a. rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 

nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 

b. děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba 

neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, 

c. děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že 

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

požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, 

děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně 

nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití, 

d. opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo 

právnických osob odpovědných za výchovu dítěte, 

e. děti na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, 

jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání 

takového činu; 

f. děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za 

výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči 

o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; 

g. děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami 

odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými 

osobami; 

h. děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě 

jiných osob odpovědných za jejich výchovu. 

 

Sociálně–právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně–právní ochrany dětí. 

Těmito orgány se rozumí: krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností, obecní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro 

mezinárodně–právní ochranu dětí. Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují také obce 
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a kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další 

právnické a fyzické osoby, jsou–li výkonem sociálně právní ochrany pověřeny, 

které však nejsou orgány sociálně-právní ochrany dětí.10 

Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, 

které se nacházejí na území České republiky. Zákon o SPOD však rozlišuje 

poskytování sociálně-právní ochrany v tzv. plném rozsahu a tzv. nejnutnějším 

rozsahu. Na poskytování sociálně-právní ochrany v plném rozsahu mají právo 

zejména děti s českým státním občanstvím, ale zákon o SPOD vymezuje i jiné 

trvalejší vazby k našemu státu. Sociálně-právní ochrana v nejnutnějším rozsahu je 

poskytována dětem, které se ocitly na území státu bez jakékoli péče, nebo jsou-li 

jejich životy nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny. „Nejnutnějším 

rozsahem sociálně-právní ochrany míní zákon o SPOD opatření k ochraně života a 

zdraví a zajištění uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně 

zdravotní péče.“11  

 

Mezi hlavní činnosti OSPOD dle zákona o SPOD patří zejména vyhledávání 

dětí, u nichž je ohrožen zdravý vývoj a výchova, dále se jedná o preventivní a 

poradenské činnosti – působení na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající 

z rodičovské zodpovědnosti, projednávání odstranění nedostatků ve výchově dítěte 

s rodiči, projednávání nedostatků v chování dítěte s dítětem, pomáhání rodičům při 

řešení výchovných nebo jiných problémů související s péčí o dítě, poskytování 

poradenské pomoci osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny, podávání 

návrhů soudu na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení nebo zrušení ústavní 

výchovy, na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

na vydání předběžného opatření, dále podávání podnětů soudu týkající se výchovy 
                                                
10 § 4 zákona o SPOD 
11 ŠPECIÁNOVÁ, Š., Sociálně-právní ochrana dětí, s. 11-12, 

http://www.viod.cz/editor/assets/download/SPOD.pdf 
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dětí, sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy. Dle zákona o rodině, OSPOD 

ukládá výchovná opatření12, dle občanského soudního řádu (OSŘ) OSPOD 

poskytuje součinnosti při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí13.  

 

V rámci probíhající celkové reformy systému o ohrožené dětí se v ČR 

připravuje novela zákona o SPOD, s předpokládanou účinností od 1. 1. 2012. 

Východiskem připravované novely je naplňování mezinárodních závazků ČR, 

především se jedná o Úmluvu o právech dítěte a Úmluvu o ochraně lidských práv a 

svobod. Připravovaná novela zákona reaguje také na Judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva (ESLP), Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR, dále na 

úkoly vyplývající ze strategických dokumentů (NAP). Novela dále vychází 

z analýz současného systému a zahrnuje nejnovější poznatky ze zahraniční 

i domácí praxe. Novela si klade za cíl zejména: 

- vytvoření podmínek pro zabezpečení výchovy a všestranného rozvoje dítěte 

v jeho přirozeném rodinném prostředí nebo v náhradním rodinném prostředí 

- změnu orientace systému směrem k prevenci, díky níž odpadne nákladná a 

v mnoha případech neúčinná práce s dlouhodobě neřešenými problémy 

- zvýšení kvality systému zavedením standardů kvality a sjednocením 

postupů sociálně-právní ochrany dětí a osob pověřených k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí 

-  vytvoření alternativ k nadměrnému umísťování dětí do institucionální péče 

rozvojem a profesionalizací pěstounské péče14 

 

                                                
12 §43 zákona o rodině  
13 §178, občanského soudního řádu 
14 Novela zákona o SPO - druhé vnější připomínkové řízení, Důvodová zpráva ze dne 25. 7. 

2011, http://vzd.cz/sites/default/files/Duvodova_zprava_SPO.doc 
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2. Systém institucionální péče o dítě v ČR 
 

V České republice existují dva typy náhradní péče o dítě: 

1. náhradní rodinná péče  

2. náhradní výchovná péče (institucionální). 

 

Náhradní rodinná péče (NRP) je upravena především zákonem č. 94/1963 Sb., 

o rodině. Jedná se o formu péče o děti, které jsou vychovávány náhradními rodiči 

v rodinném prostředí. NRP se v ČR rozumí především adopce (osvojení) a 

pěstounská péče. Vzhledem k zaměření práce se tomuto typu náhradní péče dále 

podrobněji nevěnuji. 

Náhradní výchovnou péčí se rozumí svěření dítěte do péče mimo vlastní rodinu. 

V tomto případě se však nejedná o svěření dítěte do náhradní rodiny, ale do 

různých typů ústavních zařízení. Náhradní výchovná péče je poskytována 

především dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou 

výchovou. 

2.1. Ústavní výchova, ochranná výchova, předběžné opatření 
 

Ústavní výchova 

Soud může dle § 46 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, dítěti nařídit ústavní 

výchovu, či svěřit dítě do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

„jestliže je výchova dítěte vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla 

k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte 

zabezpečit.“  
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 Uložení ústavní výchovy nemusí vždy předcházet uložení výchovných 

opatření. Před tím, než soud nařídí ústavní výchovu, je povinen prozkoumat, zda 

není možné výchovu dítěte zajistit náhradní rodinnou péčí či svěřit dítě do péče 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tyto formy péče mají vždy 

přednost před ústavní výchovou. V případě, že soud ústavní výchovu nařídí, je 

povinen nejméně jednou za 6 měsíců přezkoumat, zda trvají důvody pro nařízení 

tohoto opatření. 

Ústavní výchova může být uložena pouze nezletilému dítěti do 18 let a lze ji 

prodloužit až o jeden rok po dosažení zletilosti. Ústavní výchovu nejčastěji 

zajišťují zdravotnická a školská ústavní zařízení. 

 

Ochranná výchova 

Ukládání ochranné výchovy upravuje zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 

věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. Ochranná výchova je jednou 

z forem ochranného opatření, které je uvedeno v § 98 odst. 1 trestního zákoníku.  

Ochranná výchova může být uložena mladistvému v případě, že o výchovu 

mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit 

v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níž žije, dosavadní výchova mladistvého byla 

zanedbána, prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité 

výchovy, a nepostačuje uložení ústavní výchovy podle zákona o rodině. 

Ochranná výchova se ukládá do doby, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však 

do 18 let věku mladistvého. Ochrannou výchovu je možné prodloužit do dovršení 

19. roku věku mladistvého, vyžaduje-li to zájem mladistvého. 
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Soud pro mládež ukládá ochrannou výchovu dítěti, které dovršilo 12. rok svého 

věku a je mladší než 15 let a které spáchalo čin, za který trestní zákon dovoluje 

uložení výjimečného trestu.15 

Dítěti mladšímu 15 let ochrannou výchovu soud ukládá, odůvodňuje-li to 

povaha spáchaného činu jinak trestného a je-li to nezbytně nutné k zajištění řádné 

výchovy dítěte (dítěti může být v tomto případě i méně, než 12 let). 

Od výkonu ochranné výchovy soud pro mládež upustí, pominou-li před jejím 

započetím důvody, pro něž byla uložena. 

 

Předběžné opatření 

V akutních případech může na základě návrhu obce s rozšířenou působností 

soud rozhodnout o tzv. předběžném opatření.16 O předběžném opatření musí soud 

rozhodnout do 24 hodin. Předběžné opatření se využívá v případech, kdy se 

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

vážně ohroženy nebo narušeny. Toto opatření však trvá nejdéle 1 měsíc od jeho 

vykonatelnosti a může být prodlužováno vždy o jeden měsíc tak, aby celková doba 

nepřesáhla 6 měsíců.  

V případě, že trvají důvody předběžného opatření, podá obecní úřad obce 

s rozšířenou působností návrh na zahájení řízení o ústavní výchově nebo návrh na 

svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než jsou rodiče apod. 

Pokud důvody předběžného opatření zanikly a pokud nepodá obecní úřad obce 

s rozšířenou působností jakýkoli návrh k soudu, předběžné opatření zanikne a dítě 

se vrací zpět do péče zákonného zástupce.17 

                                                
15 § 29 odst. 1) zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona 
16 § 76a zákona č. 99/1963 Sb.,  občanského soudního řádu 
17 § 76a, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu 
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2.2. Realizace institucionální péče o dítě v ČR 
 

Ústavní výchova v ČR je realizována v gesci 3 ministerstev: 

 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

 

Institucionální péče v resortu Ministerstva zdravotnictví 

Dle vyhlášky č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných 

okresními úřady a obcemi, ministerstvo zdravotnictví zřizuje zvláštní dětská 

zařízení, kterými jsou kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let. 

Kojenecké ústavy poskytují ústavní a výchovnou péči dětem, jejichž vývoj je 

ohrožen nevhodným domácím prostředím, a to zpravidla do věku jednoho roku.  

Dětské domovy poskytují ústavní a výchovnou péči dětem, o něž nemá kdo 

pečovat nebo jimž nelze ze sociálních důvodů zajistit péči ve vlastní rodině, nebo v 

náhradní rodinné péči, a to ve věku od jednoho do tří let, pokud ze zdravotních 

nebo sociálních důvodů ji není nutné poskytovat starším dětem.  

 

Institucionální péče v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí 

Do gesce tohoto ministerstva spadají zařízení sociálních služeb a sociálně–

právní ochrany dětí. Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou zařízení 

sociálních služeb, jejichž činnost upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve kterých může být vykonávána ústavní výchova či předběžné opatření. 

Pro výkon ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením platí 

přiměřeně ustanovení o právech a povinnostech dětí umístěných ve školských 

zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Do těchto zařízení jsou umisťovány děti, 

jejichž mentální či tělesné postižení vyžaduje zvláštní odbornou péči. 
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc upravuje zákon č. 359/1999, 

o sociálně–právní ochraně dětí. Tato zařízení poskytují možnost rychlého umístění 

dítěte, které se ocitlo bez jakékoli péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj 

vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě 

tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo 

v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní 

práva. Do zařízení může být dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu, na 

základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na základě žádosti 

zákonného zástupce dítěte, nebo požádá-li o to samo dítě. Dítě je v tomto případě 

svěřeno do péče zařízení, nikoli do péče fyzické osoby. V praxi se jedná o dětská 

centra či zařízení FOD Klokánek.   

 

Institucionální péče v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy upravuje především 

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

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, který 

byl novelizován zákonem č. 383/2005 Sb. a dále vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou 

se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 

zařízeních. 

Těmito zařízeními jsou dle příslušného zákona diagnostický ústav, dětský 

domov, dětský domov se školou, výchovný ústav.  

Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě (od 3 do 18 let), případně zletilé 

osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné 

výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho 

zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. 

 

Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po 

ukončení výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, která se připravuje 
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soustavně na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek 

sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením. 

 

Do této kategorie spadají také školská zařízení pro preventivně výchovnou péči, 

jejichž účelem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte 

nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo 

důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu 

vývoji dítěte.18 Preventivně výchovnou péči poskytují diagnostické ústavy a 

střediska výchovné péče. Tyto pobyty jsou dobrovolné, tedy ne na základě 

soudního rozhodnutí.   

 

Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi ve školském zařízení je 

výchovná skupina (VÚ, DÚ) nebo rodinná skupina (DD). 

 

Institucionální péče v ČR je zajišťována státem, ale existují také nestátní 

neziskové organizace (NNO), které mají dle zákona o SPOD pověření ke zřizování 

zařízení pro děti vyžadující pomoc.  

Patrně nejznámější organizací v této oblasti je Fond ohrožených dětí (FOD), 

který zřizuje tzv. Klokánky. Přestože se jedná o zařízení, kde by děti měly být 

umístěny pouze na nezbytně nutnou dobu, běžně tam děti zůstávají i několik let, 

stejně jako děti v ústavních zařízeních. Také počet dětí v Klokáncích neodpovídá 

rodinnému zařízení. Přestože jsou v Klokáncích zřízeny samostatné byty, některé 

Klokánky mají kapacitu i přes 40 dětí.19 Z tohoto důvodu novela zákona o SPOD 

                                                
18 § 1 zákona č. 109/2002 Sb., v pozdějším znění 
19 Klokánek v Brně: 40 – 44 míst http://www.klokanekbrno.cz/o-nas/nas-klokanek.html,  
Klokánek Hostivice: 48 míst http://klokanekhostivice.cz/ 
Klokánek Láskova: 40 dětí http://www.klokanek-laskova.cz/o_nas.html  
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plánuje mimo jiné stanovit maximální délku pobytu20 a maximální počet dětí 

v jednom ZDVOP na 24 dětí.21 FOD ale s chystanými změnami nesouhlasí, 

argumentuje tím, že již teď musí odmítat velký počet dětí a že plánovaná novela 

bude pro některé Klokánky likvidační a to z důvodu plánovaného snižování 

státního příspěvku těmto zařízením a také z důvodu pevně stanovené hranice 

maximálního počtu umístěných dětí v jednom zařízení.22 

 

Řada NNO se zaměřuje na práci s dětmi z institucionálních zařízení formou 

realizace volnočasových (výtvarné dílny, keramika, muzikoterapie, prázdninové 

pobyty) a preventivních aktivit zaměřených na přípravu dětí na samostatný život 

po opuštění zařízení z důvodu zletilosti. Zde bych uvedla především o. s. Vhled , 

o. s. Letní dům, Rozmarýna o.p.s.23   

 

2.3. Důsledky institucionální péče  
Obecně je zastáván názor, že rodina je nejlepším místem pro rozvoj a život 

dítěte. Rodina plní ve společnosti řadu funkcí – biologickou, ekonomickou, 

sociální, psychologickou a tvoří pro člověka nejdůležitější sociální skupinu, v níž 

člověk žije. Rodina dítěti poskytuje zázemí, uspokojuje jeho potřeby, 

zprostředkovává zkušenost, kterou nelze získat jinde. Každý člen v rodině zastává 

určité role, které jsou součástí jeho identity.24  

Vágnerová také uvádí, že rodina dítěti poskytuje různé podněty, učí ho a tím 

podporuje jeho rozvoj v oblasti poznávacích procesů. Rodina rovněž dítěti 

                                                
20 V novele o SPOD má být max. dělka pobytu ve ZDVOP stanovena na 3 měsíce a v případě 

umístění na základě soudního rozhodnutí max. 6 měsíců.  http://www.fod.cz/ 
21 http://www.fod.cz/info/spod2011/novela_spod_2011_ver2.pdf 
22 http://www.fod.cz/ 
23 http://www.samovka.cz/o-nas/vhled/, http://www.letnidum.cz, http://www.rozmaryna-ops.cz 
24 VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro pomáhající profese, s. 317 
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zprostředkovává jeho sebepojetí, poskytuje mu jistotu a bezpečí. „V rodině nachází 

příležitost pro navázání spolehlivého citového vztahu, který je významnou emoční 

zkušeností a modelem pro další mezilidské vztahy v životě. Emoční akceptace je 

podstatná pro rozvoj identity dítěte, zejména sebeúcty.“25 

 V životě každého z nás však mohou nastat z nejrůznějších důvodů situace, kdy 

dítě nemůže dále setrvat ve své biologické rodině. 

V praxi se nejčastěji objevují následující důvody pro odebrání dítěte: 

• Dítě je odloženo nebo opuštěno vlastními rodiči. 

• Rodiče dítěte zemřeli. 

• Dítě je psychicky, fyzicky či sexuálně zneužíváno nebo týráno. 

• Dítě je zanedbáváno. 

• Dítě má výchovné problémy a rodiče se o něj nedokáží starat. 

• Dítě trpí psychickým či tělesným postižením a rodiče nejsou schopni mu 

zajistit náležitou péči. 

• Rodiče neplní svou rodičovskou zodpovědnost pro fyzickou či duševní nemoc 

delšího trvání. 

• Nepříznivá sociální situace rodiny, zejména chudoba rodiny a nevyhovující 

bytové podmínky. 26 

  

 Pokud není možné aby dítě nadále setrvalo v biologické rodině a nenajdou se 

jiné možné alternativy, jakými by měla být příbuzenská péče o dítě, klasická 

                                                
25 VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro pomáhající profese, s. 317 - 318 
 
26 BITTNER, P., a kol., Děti z ústavů. Právní a psychologické dopady ústavní výchovy z 

pohledu ochrany rodiny a nejlepšího zájmu dítěte, s. 30 
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pěstounská péče, je nezbytné dítě umístit dočasně či natrvalo do institucionální 

péče.27 

Umístění dítěte do institucionální péče je krajním řešením, které by mělo vždy 

následovat až poté, co jsou vyčerpány všechny druhy intervence.28  

Ačkoli existuje řada výzkumů, které dokazují, že ústavní výchova má 

nepříznivý dopad na rozvoj dítěte, a to zejména v útlém věku, stále se můžeme 

setkat se zastánci institucionální péče o dítě. V současné době se v ČR dostává do 

popředí zejména problematika rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro 

děti do 3 let. MPSV plánuje od 1. 1. 2014 takovou právní úpravu, která by 

zamezila umisťování dětí do 3 let do ústavní péče a do roku 2016 by se neměli 

v ústavech ocitat děti do 7 let.29 Systém služeb pro rodiny by se měl nastavit tak, 

aby děti mohly nadále zůstat ve vlastních  rodinách. V případě, že by setrvání ve 

vlastní rodině nebylo v zájmu dítěte, tak by mělo vyrůstat v náhradní rodině, nikoli 

v ústavech. Předpoklady pro zrušení kojeneckých ústavů jsou: preventivní služby 

pro rodinu a dítě v obtížné životní situaci, cílená kampaň na vyhledání nových 

pěstounů, kvalitní příprava zájemců, adekvátní finanční ohodnocení pěstounů a 

kontinuální ambulantně-terénní podpora a vzdělávání pro náhradní rodiny30 

 

Zastánci ústavů pro děti do 3 let vychází především z řad lékařů a vystupují 

proti plánovanému rušení kojeneckých ústavů i přesunu ústavních zařízení pro děti 

do 3 let z gesce MZ do gesce MPSV. Rušení kojeneckých ústavů je dle prohlášení 

odborných pediatrických společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

                                                
27 § 46 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině 
28 Usnesení Evropského parlamentu z dne 19. ledna 2011 o mezinárodní adopci v Evropské unii, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0013+0+DOC+XML+V0//CS 

29 MPSV: V roce 2014 by se neměly umísťovat děti do tří let do kojeneckých ústavů, 
http://www.mpsv.cz/cs/11315 

30 http://www.vzd.cz/sites/default/files/Prohlaseni_NNO.pdf 
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unáhlený, předčasný a nepřipravený krok, který jde proti zájmu dětí umístěných 

v těchto zařízeních.31 Také ředitelé ústavů pro děti do 3 let, hájí svá zařízení a 

upozorňují na to, že dítěti je v zařízení poskytnuta potřebná lékařská a 

psychologická péče. Argumentují rovněž tím, že náhradní rodiny nedokáží pomoci 

např. zneužívaným či těžce zanedbávaným dětem.32 Zastánci dále zdůrazňují, že do 

ústavů přicházejí i děti s postižením, které potřebují lékařskou a zdravotní péči.33  

Otázkou ale zůstává, zda takovou péči potřebují i zdravé děti. Nezbytnost 

lékařské péče v zařízeních pro děti do 3 let ale zpochybňují následující statistiky. 

Ze statistik totiž vyplývá, že v roce 2010 bylo do kojeneckých ústavů a dětských 

domovů pro děti do 3 let umístěno 1 513 dětí, z nichž polovina byla umístěna ze 

sociálních důvodů, druhá polovina ze zdravotních a zdravotně sociálních důvodů, 

kdy děti nemohou vyrůstat ve své rodině kvůli svému postižení, avšak nevyžadují 

trvalou a dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Pouze 2% propuštěných dětí 

z ústavních zařízení pro děti do 3 let v roce 2010 bylo umístěno do ústavů sociální 

péče. Ostatní děti se navrátily buď zpět do vlastní rodiny, nebo byly osvojeny či 

propuštěny do náhradní rodinné péče, popřípadě byly umístěny do následných 

ústavních zařízení (DD). 34  

Z výše uvedených statistik lze dle mého názoru usuzovat, že péče o děti ve 

většině případech by byla zvládnutelná náhradními rodiči a že není zapotřebí 

zdravotnického personálu, kteří nyní péči o děti do 3 let zajišťují. 

 

                                                
31 http://www.cpsjep.cz/cz/dokumenty/Heger-Drabek-%20text_Schneiberg.doc 
32 http://zpravy.idnes.cz/kojenecke-ustavy-skonci-do-dvou-let-pestouni-vsem-detem-

nepomohou-brani-se-1u9-/domaci.aspx?c=A110825_113522_domaci_cem 
33 http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/20-detsti-lekari-ruseni-koj.html 
34 CHODOUSKÁ, H. Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a 

dalších zařízení pro děti v roce 2010, http://www.uzis.cz/rychle-informace/cinnost-kojeneckych-
ustavu-detskych-domovu-pro-deti-2011 
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Ústavní výchova ohrožuje duševní i sociální vývoj dětí a její negativní důsledky 

poznamenávají děti až do dospělosti. Kritické období pro vývoj dítěte představuje 

zvláště 1.- 3. rok věku dítěte.35  

Ústavy náhradní výchovné péče sice splňují veškeré hygienické a stravovací 

normy, zajišťují nejlepší zdravotní péči i vzdělávací potřeby, kterým se dětem 

v mnoha případech v rodině nedostávalo, přesto navzdory těmto zdánlivě ideálním 

podmínkám, děti v ústavech neprospívají tak, jak by se dalo očekávat.36 

Děti ale mají potřeby nejen biologické, sociální, nýbrž i psychické. Potřeby dětí 

nejsou statické, ale vyvíjejí se a mění v průběhu jejich vývoje a růstu, proto se také 

setkáváme s pojmem vývojové potřeby dětí.37 

Tak jako musí být uspokojovány biologické potřeby, aby dítě mohlo vůbec 

přežít, pro jeho zdravý a zdatný vývoj musí být adekvátně, v pravý čas 

uspokojovány také potřeby psychické.38 

Mezi psychické potřeby se řadí: potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti 

vnějších podnětů, potřeba „smysluplnosti světa“, potřeba životní jistoty, tedy 

prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám prvotních vychovatelů, 

potřeba identity a také potřeba otevřené budoucnosti39 

V ústavních zařízeních však nedochází k naplňování psychických potřeb dětí.  

Pokud nejsou psychické potřeby dítěte dlouhodobě uspokojovány, následkem 

může být psychická deprivace, jejíž důsledky jsou mnohdy nevratné.  

                                                
35 PTÁČEK, R., KUŽELOVÁ, H., Vliv náhradní péče na psychický vývoj dítěte, Právo a 

rodina, s. 1 
36 http://www.cijedite.cz/?nav=temata/potreby-deti.html&comment=6 
37 PTÁČEK, R., Potřeby dětí a jejich plnění v systému náhradní péče, 

http://www.cijedite.cz/?nav=temata/potreby-deti.html&comment=6 
38 MATĚJČEK, Z., Co děti nejvíc potřebují, s. 37 
39 MATĚJČEK, Z., Co děti nejvíc potřebují, s. 37 - 38 
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V naší zemi jsou známy longitudinální výzkumy předních dětských psychologů 

Z. Matějčka a J. Langmeiera, kteří se velmi důkladně zabývali studiem podmínek 

vývoje dětí v ústavech v prostředí psychického strádání (deprivace).  

Matějček s Langmeierem definují deprivaci následovně: „Psychická deprivace 

je stav vzniklý následkem životních situací, kdy subjektu není dána příležitost 

k ukojení některé jeho základní (vitální) psychické  potřeby v dostačující míře a po 

dosti dlouhou dobu.“40   

Rovněž další studie poukázaly na nezbytnost uspokojování základních 

psychických potřeb v ranném dětství. 

Zde bych jmenovala především anglického dětského psychiatra a 

psychoanalytika J. Bowlbyho, který se v  50. letech zabýval teorií vazby 

(attachment), neboli připoutáním dítěte k matce nebo jiné jedné pečující osobě 

ihned po narození. U většiny dětí se vazba k preferované osobě vytvoří během 

1. roku života a tato vazba je významná pro socio-emoční vývoj dítěte. (Bowlby 

2010).  

Na základě svých zkušeností s emočními a vztahovými problémy dětí 

vychovávaných v ústavech Bowlby došel k závěru, že kvalita ranných vztahů je 

kritická a nezbytná nejen pro další vývoj, ale dokonce i pro přežití.“41 

Typy vazeb mezi matkou a dítětem se zabývala také Bowlbyho spolupracovnice 

M. Ainsworthová. Rovněž E. H. Erikson ve své vývojové teorii upozorňuje na 

nezbytnost utvoření vazby mezi matkou a dítětem jako předpoklad pro pozdější 

emoční prožívání i sociální adaptabilitu.42  

  

                                                
40 LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z., Psychická deprivace v dětství, s. 17 
41 VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie I., s. 43 
42 VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie I., s. 44 
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Výzkumy také nasvědčují tomu, že deprivace způsobuje vývojové opoždění. 

Poruchy nastávají v oblasti sociální, kognitivní, motorické, emocionálních, 

behaviorální, poruchy růstu (Matějček, Langmaier, 1963). 

Současné zahraniční studie prokazují, že ústavní výchova má vliv nejen na 

psychickou stránku dítěte, nýbrž i na vývoj nervového systému a funkcí mozku.43  

Děti, které prožijí dětství v ústavní výchově nejsou zpravidla sebevědomé, 

neznají realitu, jsou často naivní, opožděné ve vývoji, neumějí navazovat vztahy. 

U těchto dětí chybí trvalost mezilidských vztahů, neprojevují běžnou úzkost a 

neklid po agresivním nebo hrubém chování, neprojevují pocit viny při porušení 

zákonů a pravidel, mají omezený rozsah pozornosti, mají potíže s uvědomováním 

si vlastních pocitů, nedůvěřují ostatním, vyžadují náklonnost, vztahy postrádají 

hloubku, mají sníženou sociální vyzrálost. 44   

 

2.4. Problémové okruhy naplňování Úmluvy o právech dítěte 
 

Česká republika se nachází na prvním místě v Evropě v počtu umístěných dětí 

v institucionální péči.45 Ačkoli žijeme ve vyspělém státě, významně porušujeme 

právo všech dětí na prožití radostného dětství v jejich přirozeném rodinném 

prostředí. V České republice stále existuje síť velkých ústavních zařízení, kde děti 

žijí od narození do dospělosti.46 V naší zemi je běžné umisťování novorozenců a 

                                                
43 viz příloha č. 5, LEE, S. et al., The Social – Political Effects Of Childhood, 

http://emergingrenaissance.wordpress.com/2009/12/17/socio-political-childhood/ 
44 MPSV: Situace ohrožených dětí a rodin v České republice a možnosti podpory systémových 

změn, 2010 
45 MATOUŠEK, O., Děti mezi ústavní výchovou a rodinou, 

http://www.clovekhledacloveka.cz/res/data/000240.pdf 
46 MPSV: Situace ohrožených dětí a rodin v České republice a možnosti podpory systémových 

změn, 2010 
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kojenců do ústavních zařízení.47 S touto praxí se již nesetkáváme také v řadě 

postkomunistických zemí. Jako příklad lze uvést Slovensko, kde je zakázáno 

umísťování dětí do 3 let do ústavní péče, v Polsku je stanovena hranice na 7 let a 

v Rumunsku na 2 roky.48 V zemích západní Evropy je zcela běžné, že se o děti, 

o něž se nemohou postarat vlastní rodiče, starají pěstouni.49 

Česká republika byla mnohokrát kritizována Radou Evropy a Výborem OSN pro 

práva dítěte za nedodržování článků Úmluvy o právech dítěte v souvislosti 

s umisťováními dítěte do ústavních zařízení. Česká republika se naposledy Výboru 

pro práva dítěte zpovídala v červnu tohoto roku (2011)50. Výbor nebyl se 

současným stavem spokojen a udělil ČR více než 50 doporučení, která by měla být 

splněna do roku 2018. Výbor nebyl spokojen s vysokým počet dětí v ústavních 

zařízeních, s nedostatečným počtem preventivních služeb, které by napomáhaly 

předcházení umisťování dětí do ústavní péče. Výbor byl dále znepokojen 

s nedostatečně rozvinutou pěstounskou péči, dlouhou dobou, po kterou děti 

zůstávají v ústavní péči, nedostatečným úsilím k tomu, aby děti mohly udržovat 

kontakty se svými rodiči za účelem jejich znovuzačlenění do rodiny.51 

Již v preambuli konvence se dočteme, že dětství má nárok na zvláštní péči a 

pomoc, že rodina je základem společnosti a přirozeným prostředím pro růst a blaho 

všech členů, především dětí. Rodině proto musí být poskytnuta taková ochrana a 

pomoc, aby mohla plnit svou úlohu ve společnosti. „V zájmu plného a 

                                                
47 MPSV plánuje od 1. 1. 2014 takovou právní úpravu, která by zamezila umisťování dětí do 3 

let do ústavní péče.  http://www.mpsv.cz/cs/11316 
48 MPSV: Tisková zpráva ze dne 25. 8. 2011 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/11310/ruseniustavu.pdf 
49 http://www.mediafax.cz/domaci/3966019-Odbornici-se-v-Praze-sesli-nad-problematikou-

umistovani-deti-do-nahradni-pece 
50 MPSV: Navzdory úmluvě OSN hodně českých dětí končí v ústavech, 

http://www.mpsv.cz/cs/11740 
51 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-

mezin-umluv/umluva-o-pravech-ditete-42656/ 
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harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, 

v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“52    

V článcích Úmluvy dále najdeme, že každé dítě má právo na péči svých 

rodičů53, státy jsou zavázány k respektování rodinných svazků54. Státy musí 

zajistit, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli. Takové 

oddělení je možné pouze v případě, pokud to vyžaduje zájem dítěte, tím se má 

namysli především zneužívání a zanedbávání.  

V naší zemi se ale děti dostávají do ústavní péče ve velké míře z ekonomických 

a sociálních důvodů, což je v rozporu s výše uvedenou Úmluvou.55 Také v řadě 

rozsudcích ESLP je konstatováno, že se ČR v několika případech dopustila 

porušení práva na ochranu rodinného a soukromého života v souvislosti 

s odebráním dětí z péče rodičů a jejich umístění do ústavní péče z důvodu hmotné 

nouze.56 Pokud rodina žije v nestandardních bytových podmínkách, či neplní 

ekonomické funkce, neznamená to, že není schopna dítě zabezpečit po emoční 

stránce. 

V současné době je ignorováno také právo dítěte svobodně projevit svůj názor, 

právo na informace a právo participace dítěte.57 

V případě, že je dítě odebíráno výkonem předběžného opatření, zpravidla dítě 

není na nastalou situaci předem připraveno. Dítě je náhle bez dostatečných 

informacích vytrženo z běžného života a je odebráno do ústavní péče. V praxi se 

                                                
52 Úmluva o právech dítěte, preambule 
53 Čl. 7. Úmluvy o právech dítěte 
54 Čl. 8. Úmluvy o právech dítěte 
55 MPSV: Situace ohrožených dětí a rodin v České republice a možnosti podpory systémových 

změn, 2010 
56 Novela zákona o SPO - druhé vnější připomínkové řízení, Důvodová zpráva ze dne 25. 7. 

2011 
57 http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/k-porusovani-prav-

deti-pri-jejich-odebirani-z-rodinneho-prostredi-73024/ 
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můžeme setkat s tím, že dítě je odebráno ze školy, bez osobních věcí a bez 

jakéhokoli rozloučení s rodinou.  

„Předsedkyně Výboru pro práva dítěte Eva Vaníčková vnímá tuto praxi jako 

hrubé porušení práv dětí a takovou osobní zkušenost dítěte přirovnává k situaci 

dospělého člověka, kterého v zaměstnání vyruší znenadání jednotka rychlého 

nasazení a odvede ho bez vysvětlení na neznámé místo na neurčitou dobu.“58 

Tato skutečnost má velmi nepříznivý vliv na psychický stav dítěte. Informace 

by mělo získat každé dítě, způsobem přijatelným věku dítěte. Nedostatkem 

informací děti trpí i po umístění do zařízení. Děti zpravidla neznají svá práva,  neví 

jak dlouhou dobu stráví v zařízení nebo na koho se v případě potřeby obrátit. 59 

S odebíráním dítěte dále souvisí právo vyjádřit svůj názor a participace dítěte. 

Názor dítěte bývá v opatrovnických řízeních často opomíjen. Od kolika let by mělo 

být dítě vyslyšeno a do jaké míry by se měl na názor dítěte brát zřetel, je často 

diskutovaným tématem. Není stanovena věková hranice, od kdy by dítě mělo být 

schopno projevit svůj názor a tak záleží na úvaze soudu, zda názor dítěte vyslyší. 

V soudní praxi platí nepsané pravidlo 12 let. Právo každého dítěte vyjádřit svůj 

názor v řízeních, které se ho týkají mu zaručuje nejen Úmluva o právech dítěte, ale 

také Úmluva o výkonu práv dětí60, občanský soudní řád61 a zákonem o sociálně-

právní ochraně dětí.62 Problém spatřuji v tom, že řada dětí nemá ani ponětí, že je 

o něm nějaké soudní řízení vedeno.     

 

                                                
58 http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/k-porusovani-prav-

deti-pri-jejich-odebirani-z-rodinneho-prostredi-73024/ 
59 http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/k-porusovani-prav-

deti-pri-jejich-odebirani-z-rodinneho-prostredi-73024/ 
60 Publikována pod 43/2000 Sb. m. s. 
61 § 100 odst. 3 zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 
62 § 8 odst. 2 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
http://www.viaiuris.cz/files/via_iuris_iv.pdf 
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V případě, že k oddělení dítěte od rodiny skutečně dojde, dítě má právo na 

udržování pravidelného kontaktu s rodiči.63 I toto právo může být v ČR obtížně 

naplňované, pokud je dítě umístěno do vzdáleného zařízení, do kterého rodiče musí 

dojíždět i několik desítek kilometrů.64 Nutno podotknout, že v mnoha případech se 

jedná o ekonomicky slabé rodiny a tak samotná cesta za dítětem je finančně 

i časově velmi náročná. Domnívám se, že tato skutečnost pak může některé rodiče 

demotivovat k pravidelným návštěvám svého dítěte. 

 

3. Metodologie výzkumu 
 

Pilotní výzkum byl zaměřen na oblast sociální práce s ohroženým dítětem a 

rodinou při umisťování dítěte do ústavní péče.  

Cílem  výzkumu byla analýza současných postupů při práci s dítětem a jeho 

rodinou při umisťování dítěte do ústavních zařízení. Analýza bude dále sloužit jako 

jeden z podkladových materiálů ke zpracování metodického materiálu zaměřeného 

na umisťování dítěte do institucionální péče. Výzkum byl prováděn v souvislosti 

s chystanými změnami v systému péče o ohrožené děti.  

Hlavní metoda výzkumu spočívala v kvalitativním rozhovoru s pracovníky 

podílejícími se na péči o ohrožené děti. Jako modelové území byl vybrán 

Středočeský kraj.  Hloubkové šetření bylo provedeno na  odděleních sociálně 

právní ochrany dětí (OSPOD) obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností a ve všech typech ústavních zařízení pro děti a mládež, zřizované 

krajem či příslušným ministerstvem (kojenecký ústav, dětský domov pro děti do tří 

let, dětský domov, dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav, 

                                                
63  Čl. 9 Úmluvy o právech dítěte 
64 http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/k-porusovani-prav-

deti-pri-jejich-odebirani-z-rodinneho-prostredi-73024/ 
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domov pro osoby se zdravotním postižením, zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc). 

Osnovy rozhovorů pro jednotlivé skupiny respondentů jsou uvedeny v příloze.  

Vzhledem k obsáhlosti analýzy nebylo možné v bakalářské práci uvést všechny 

výsledky výzkumu. Během šetření byly dále zjišťovány postupy přijetí dítěte do 

ústavních zařízení, počáteční adaptace dítěte v zařízení, spolupráce a kontakt 

pracovníků OSPOD s dítětem a rodinou po umístění dítěte, rovněž i spolupráce 

ústavů s rodinou a OSPOD. Také z výpovědí dětí byly vybrány pouze podstatné 

části.     

Praktická část práce je doplněna některými vybranými citacemi pracovníků a 

dětí, s nimiž byly rozhovory vedeny. Jednotlivé citace jsou označeny kódy O1–O8, 

tj. OSPOD 1-8. Některé citace OSPOD jsou doplněny kódy K1-K3, tj. kazuistika 

1-3 příslušného OSPOD. U citací dětí je uvedeno, zda se jedná o dívku či chlapce, 

věk a typ zařízení, ve kterém je umístěno. 

Jejich uvedení přímo v textu práce považuji za důležité pro zachování 

vypovídací hodnoty práce. Z tohoto důvodu je práce poměrně rozsáhlá.  

 

3.1. Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 
 

Nejprve bylo vytipováno a osloveno celkem 18 OSPOD. Z tohoto počtu se 

nakonec podařilo dojednat spolupráci s 8 OSPOD (O1–O8). Počet zkoumaných 

OSPOD se stanovil na 8 proto, aby byl stejný, jako počet zkoumaných pobytových 

zařízení. S pracovníky vybraných OSPOD byl proveden hloubkový rozhovor 

zaměřený na téma odebírání a příjímání dítěte do institucionální péče. 

Výzkum probíhal formou polostandardizovaného rozhovoru s příslušnými 

pracovníky. Rozhovor se skládal ze 2 částí. První část se zaměřila na obecné 

otázky týkající se odebírání dětí a jejich umisťování do pobytových zařízení. 

Druhá část se týkala konkrétních, reálných případů umisťování dětí do pobytového 
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zařízení. Aby bylo možné zjistit rozdílné postupy při odebírání dětí z rodiny, byly 

případy umisťování dětí rozděleny podle důvodů pro umístění takto: 

- dítě zanedbávané, zneužívané (CAN, CSA)  

- sociálně-ekonomické důvody (chudoba, nezaměstnanost, špatné bytové 

podmínky) 

- problémové chování dítěte (záškoláctví, kriminalita, užívání návykových 

látek) a problémové chování rodičů (alkoholismus, kriminalita, užívání 

návykových látek) 

- dítě s postižením    

- postižení/onemocnění rodičů/pečovatelů  

 

Sociální pracovníci OSPOD si předem připravili z navržených okruhů 3 

kazuistiky dětí (K1–K3), které skončily umístěním do zařízení. Z každého OSPOD 

byl dotazován jeden hlavní pracovník. V některých případech rozhovor probíhal 

s více pracovníky kvůli rozmanitému zastoupení případů. Rozhovor s pracovníky 

byl s jejich souhlasem zvukově zaznamenán, za účelem následujícího 

vyhodnocení. 

Sběr dat probíhal na přelomu ledna a února 2011.  

 

3.2. Zařízení institucionální péče pro děti a mládež 
 

Současně s OSPOD byly osloveny také jednotlivé typy ústavních zařízení. 

Z každého typu zařízení pro děti a mládež bylo vybráno pouze jedno zařízení. 

Celkově bylo osloveno 10 vytipovaných ústavních zařízení. Z nichž bylo vybráno 

celkem 8 zařízení, ochotných ke spolupráci. 

Výzkum byl realizován formou polostandardizovaného rozhovoru. Rozhovor se 

v tomto případě prováděl s ředitelem či sociálním pracovníkem daného zařízení a 

skládal se ze 3 částí. První část rozhovoru byla zaměřena na přijímání dítěte do 
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zařízení obecně. Druhá část se týkala vybraných, konkrétních kazuistik. Třetí část 

rozhovoru již nebyla vedena se zástupci zařízení, ale s dětmi z vybraných případů. 

Pracovníci zařízení byli předem požádáni o přípravu 3 kazuistik (K1-K3) 

umístěných dětí. Typologie kazuistik se shodovala s typologií kazuistik OSPOD. 

 

Rozhovory s dětmi byly uskutečněny zejména za účelem co nejobjektivnějšího 

pohledu na proces umisťování.  Ne vždy se ale podařilo rozhovory s dětmi provést. 

Z 8 zařízení byly děti dotázány pouze ve 3 zařízeních. V ostatních zařízeních 

nebylo možné rozhovory provést z důvodu nízkého věku dítěte, mentální 

nedostatečnosti, psychiatrické poruchy či neochoty spolupracovat. Ve 3 případech 

bylo potřeba zkontaktovat rodiče a získat od nich souhlas k dotázání jejich dětí. 

Celkově bylo v zařízeních dotázáno 8 dětí a jedna již dospělá slečna, která strávila 

své dětství v ústavní péči. 

 

 

4. Umisťování dítěte do institucionální péče – 
analýza a interpretace zjištěných skutečností 

 

4.1. Příčiny umístění dítěte do institucionální péče 
 

Důvody pro umístění dítěte do zařízení můžeme na základě analýzy shrnout do 

následujících bodů:  

 

1) Problémový přístup k výchově a péči o dítě ze strany rodičů či osob 

odpovědných za výchovu dítěte. Jedná se zejména o špatnou či nedostatečnou péči 

o dítě, nezájem, zanedbávání, zneužívání a týrání. Tato příčina se velmi často pojí 

s problémovým chováním rodičů - alkoholismus, závislost na návykových látkách, 
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trestná činnost atp. Problémový přístup k výchově a péči o dítě mnohdy souvisí 

také s neúplností rodiny, zdravotním či psychickým onemocněním rodiče/rodičů, 

nebo dítěte.  

     

2) Problémové chování dítěte, které rodiče či osoby odpovědné za jeho výchovu 

nedokáží sami zvládnout - trestná činnost, užívání návykových látek, záškoláctví, 

útěky z domova, agresivita.   

Problémové chování dítěte je často způsobeno napodobováním chování rodičů, 

přejímáním vzorů jejich chování (alkoholismus, trestná činnost, násilné jednání).  

Problémové chování lze spatřovat u dětí z neúplných rodin, u dětí v NRP, 

v rodinách s rodiči se sníženým intelektem nebo zdravotním postižením či 

psychiatrickou diagnózou, kteří z tohoto důvodu nejsou schopni dítě zvládnout, či 

se jedná o zdravotní postižení či psychiatrické onemocnění dítěte.  

 

3) Nepříznivá sociální situace rodiny - chudoba, špatné bytové podmínky. 

Avšak podle rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2010 nemohou být materiální 

nedostatky rodiny, zvláště pak špatné bytové poměry důvodem pro umístění dítěte 

do ústavní péče. 

 

4) Úmrtí obou rodičů. V žádném z analyzovaných OSPOD se neobjevilo 

odebrání dítěte z důvodu úmrtí obou rodičů. Pokud jeden nebo oba rodiče zemřeli, 

zůstávají děti zpravidla v péči prarodičů či jiných blízkých příbuzných. 

 

Z analyzovaných rozhovorů na OSPOD vyplynulo, že děti bývají nejčastěji 

umístěny z důvodu špatné péče, zanedbávání a nezájmu rodičů. V kurátorské 

oblasti je nejčastějším důvodem jednoznačně problémové chování dítěte, kde 

figuruje trestná činnost, útěky z domova a užívání návykových látek.  
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Předmětem zkoumání dále bylo, zda je důvodem pro umístění dítěte do ústavní 

péče také nepříznivá sociální situace rodiny – chudoba a nevyhovující bytové 

podmínky rodiny. Z řady statistik vyplývá, že v České republice bývají děti 

umisťovány ze sociálních důvodů cca v 1/3 všech případů.  

 

Z rozhovorů vyplynulo, že sociálně–ekonomické důvody65 nejsou důvodem pro 

odebrání dítěte z rodiny pouze v případě dvou OSPOD. Pracovníci uvedli, že se 

snaží špatné sociálně-ekonomické podmínky zajistit péčí v širší rodině dítěte nebo 

rodiče zapojit do dávkového systému.   

Nejčastěji se však vyskytovaly případy, kdy se výše zmíněné sociálně-

ekonomické důvody pojily s dalšími problémy v rodině. Sociálně-ekonomické 

podmínky rodiny nebývají ve většině analyzovaných OSPOD hlavním důvodem 

pro odebrání dítěte z rodiny, ale jedním z několika dalších důvodů, které 

k umístění dítěte přispívají. Nepříznivá sociální situace se často pojí 

s alkoholismem či závislostí na drogách u rodičů nebo zanedbáním péče o dítě.  

Ačkoli pracovníci OSPOD uváděli, že se snaží hledat řešení, aby děti ze 

sociálních a finančních důvodů odebírány nebyly, naráží mnohdy na nespolupráci 

rodičů. Rodiny např. nemají kde bydlet, nebo nemají vhodné podmínky k bydlení, 

ale odmítají alternativní řešení – např. bydlení v azylovém domě. Např. proto, že 

v takovýchto typech ubytování, je podmínkou dodržování režimu stanoveným AD. 

  

R: „Jestliže přijde maminka a řekne, já má strach, že přijdu o bydlení a aby mi 

ta sociálka ty děti nevzala…“ „Tak, seženete jí  bydlení, ale ona vám řekne, já na 

azylák prostě nepůjdu, já jsem tam byla a to je takovej režim, že já tam jít nechci.“ 

„A to tam nepůjdete ani kvůli tomu dítěti?“ „No to nepůjdu.“ „Tak je ale 

potřeba…“ „A nemám peníze.“ „No a tak jste evidovaná na úřadu práce jako 

uchazečka o zaměstnání? Což je první stupeň k tomu, aby došla na jakýkoli dávky 
                                                
65 Chudoba, nepříznivé bytové podmínky, nezaměstnaní rodiče 
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a dorovnání.“ „Tam jsem nebyla, já nemám občanku.“ „Tak s ní oběháte občanku, 

zařídíte, aby jí odpustili pokutu za to, že ztratila občanku a nenahlásila. Zařídíte 

všechno, ona se zaeviduje na úřadu práce.  S  velkou radostí řeknete jak se to daří , 

tak  zapojíte jí do dávkovýho systému, jdou tam první peníze a za 14 dní zjistíte, že 

nedošla na úřad práce se ohlásit. To už je zase moc.“ (O3) 

 

R: „Není to o tom, že by se umisťovalo z bytovejch důvodů proto, že není kam 

složit hlavu. Umísťuje se proto, že bydlení není podle gusta rodičů.“ (O3) 

 

Dle jedné pracovnice OSPOD se děti umísťují z finančních důvodů hlavně 

proto, že se rodiče vlastní vinou dostanou mimo dávkový systém, protože neplní 

jeho podmínky.  

 

Pouze na jednom OSPOD patří finanční problémy a špatné sociální podmínky 

rodiny k hlavním a mnohdy postačujícím důvodům pro odebrání dítěte z rodiny.   

  

 Téměř na všech OSPOD se objevoval požadavek na sociální byty, které by 

mohly pomoci ohroženým rodinám, které se ocitají ve špatné sociální a 

ekonomické situaci. V současné době je sociálních bytů nedostatek, obce je 

rozprodávají, azylové domy jsou přeplněné a volné místo je třeba až na druhém 

konci republiky. Pracovníci dále argumentovali tím, že azylové domy jsou pouze 

na omezenou dobu, zpravidla jednoho roku a není zřejmé, co by se dále s rodinou 

stalo. 

 

 Děti se mnohdy ocitají v naprosto nevyhovujících podmínkách, proto se 

v některých případech volí umístění dítěte do pobytového zařízení. K nevyhovující 

podmínkám se vyjádřila jedna pracovnice následovně:  
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„Vlezete tam,  zvedá se vám žaludek, protože tam je plíseň, je tam špína, 

v jakémsi koutku vám sedí děti na hliněných podlahách a vy nemůžete nic, protože 

byste samozřejmě děti umísťovala ze sociálních důvodů.“ (O6) 

 

Nejen sociální byty, ale podle pracovníků OSPOD je zapotřebí také větší státní 

podpora sociálně slabým rodinám.  

Peníze jsou potřebné zejména k předcházení umisťování dítěte do ústavních 

zařízení. Pracovníci dále upozorňovali na fakt, že stát dává peníze do ústavních 

zařízení a na primární prevenci v ohrožených rodinách peníze schází. Rodiny často 

nemají ani na základní věci - povlečení, oblečení, hračky, jídlo, na topení.  

Objevily se požadavky, aby OSPOD disponoval fondy, ze kterých by mohly 

rodinám potřebné věci zakoupit a účinně tak pomáhat. 

Na jednom OSPOD jsem se setkala s tím, že pracovníci shánějí věci pro 

sociálně slabé rodiny. Získané věci pak na svém úřadě skladují a následně 

dopravují přímo do rodin.  

Na tom samém OSPOD bylo zjištěno, že sociálně-ekonomickou situaci 

v nejhorším případě řeší tzv. dobrovolným souhlasem rodičů k umístění dítěte do 

zařízení. Znamená to, že rodiče sami dají souhlas k umístění dítěte do ústavního 

zařízení, bez rozhodnutí soudu, avšak na nezbytně nutnou dobu. Během doby, kdy 

je dítě dočasně umístěno v ústavní péči, se OSPOD snaží pomoci rodině její 

podmínky zlepšit do takové míry, aby se dítě mohlo do rodiny vrátit co možná 

nejdříve. Takováto forma umístění je z pohledu pracovnice OSPOD pro mnoho 

rodin přístupnějším řešením a jsou více motivovány ke zlepšení špatné sociální a 

ekonomické situace. Důvodem větší přístupnosti rodin k uvedené formě umístění 

dítěte do zařízení je, že se nejedná o soudní rozhodnutí a dítě se tak může navrátit 

zpět do rodiny snadněji. Rodiny, nemají pocit, že jsou před soudem pranýřované. 
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Důvody a charakter problému pro odebrání dítěte z rodiny mají následně vliv na 

formu rozhodnutí o umístění dítěte do zařízení a na výběr vhodného pobytového 

zařízení. 

 

4.2. Sociální práce OSPOD s dítětem a rodinou před umístěním 
dítěte do institucionální péče 

 

V rámci analýzy, byla předmětem zájmu také fáze před umístěním dítěte do 

ústavního zařízení. Zkoumána byla především podpora rodiny, intenzita a forma 

práce pracovníků OSPOD před tím, než dojde k jakémukoli návrhu na umístění 

dítěte mimo rodinu.  

Z rozhovorů s pracovníky OSPOD je patrný dlouhodobý kontakt s rodinou před 

tím, než je dítě umístěno do pobytového zařízení.  

 

R: „Vždycky se s tou rodinou předem dlouhodobě pracuje, ten případ se vede, 

není to tak, že prostě to je novej případ a  okamžitě umísťujeme dítě, to ne, ty 

rodiče nás znají a většinou to tam jde z kopce tak, až to vyústí v to přetěžko.“ (O8) 

  

Případů, které by se objevily náhle, není dle výpovědí pracovníků zase až 

takové množství. Případy kdy se dítě umístí náhle, bez dřívější, předchozí 

spolupráce se objevují zřídka. Většinou se jedná o případy, kdy je malé dítě 

v ohrožení života, nebo je zanedbávané, týrané či opuštěné. 

 

Absence předchozí spolupráce: 

Chlapec (9 let) 

Důvod umístění do DD: týrání přítelem matky 

 

T: „Co tomu předcházelo?Nějaká vaše intervence?“ 
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R: „Tohleto se profláklo hodně narychlo. O tý rodině jsme věděli a rok s ní 

dělali, o tý rodině jsme věděli, ale že tam probíhá něco takovýho, jsme prostě 

nevěděli. Věděli jsme, že řešej bytový problémy, že trajdaj z ubytovny na ubytovnu, 

ale vlastně se přišlo na to tejrání tim, že klučina šel ke zletilýmu bratrovi a ten se 

ho ptal: „Od čeho máš modrý prsty?“ A tak se na to vlastně přišlo.“ 

T: „Takže oni vám to dali nějak vědět, s tim bratrem?“ 

R: „Ano, oni přišli na péči a nařídilo se to předběžko.“  (O3 - K3) 

   

K návrhu na předběžné opatření většinou pracovníci přistupují po 

dlouhodobějším kontaktu s rodinou, kdy se situace v rodině náhle zhoršila.  

 

 Z rozhovorů je zřejmé, že se s rodinami dlouhodobě pracuje. Pracovníci 

OSPOD uváděli, že během dlouhodobé práce se snaží s dítětem a rodinou pracovat 

na tom, aby k umístění dítěte do zařízení vůbec nedošlo. Pracovníci si jsou vědomi, 

že umístění je tím nejkrajnějším řešením, pokud to již nejde jinak a jsou vyčerpány 

všechny možnosti řešení nepříznivé situace.  

  

Všichni pracovníci OSPOD jsou toho názoru, že spolupráce s dítětem a rodinou 

je vždy individuální, záleží na charakteru problému a nepostupuje se podle 

jednotných postupů. Nelze proto přesně stanovit, v jakých případech, jakým 

způsobem a jak intenzivně jsou pracovníci s rodinou v kontaktu. V některých 

případech údajně stačí rodinu navštívit jedenkrát do měsíce, v jiných případech 

jsou s rodinou v kontaktu každý týden, zejména pokud se poměry v rodině zhoršují 

a uvažuje se nad odebráním dětí. Z analyzovaných rozhovorů vyplynulo, že pokud 

byli pracovníci OSPOD s rodinou v kontaktu již delší dobu, navštěvovali ji alespoň 

jedenkrát do měsíce. Pracovníci OSPOD se snaží rodiny napojit na psychologické 

či rodinné poradny, sociálně-aktivizační služby, terénní programy aj. Terénní 

pracovníci s rodinou spolupracují alespoň jedenkrát týdně. Pokud mají pracovníci 
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zprávy o tom, že v rodině nedochází ke zhoršování, stačí návštěva ze strany 

OSPOD jedenkrát do měsíce. Pracovníci OSPOD si také průběžně žádají zprávy 

od lékařů či ze školy a pokud je i v tomto směru vše v pořádku, mohou být 

intervaly kontaktu s rodinou i delší. V některých případech byla spolupráce 

s dítětem a rodinou intenzivnější, zvláště v době, kdy se pracovníci snažili předejít 

ústavní výchově.    

 

Kauza dívky závislé na návykových látkách, která byla umístěn do zařízení na 

popud své matky: 

Dívka byla v 15 letech umístěna na základě PO do DÚ a následně do VÚ, poté 

ji byla nařízená ústavní výchova. 

 

T: „Jak dlouho třeba trvala vaše intervence?“ 

R: „Naše intervence 2, 3 měsíce zhruba, předtím než jsme teda přistoupili 

k tomu, že jsme podali návrh na 76a.“ 

T: „A v tomhle případě, když se tam pracovalo 2-3 měsíce, můžete mi říct jakou 

formou a jak intenzivně?“ 

R: „Většinou to bylo ve formě návštěv v rodině, případně  individuálních 

konzultací  tady u nás na oddělení, ta holka byla nakontaktována na našeho 

dětského psychologa, na středisko (název).“ 

T: „Ty vaše návštěvy to bylo jednou měsíčně? 

R: „To ne, to častějc, s tou holčinou se pracovalo celkem intenzivně tak jednou 

tejdně až 10 dní.“ (O1- K1) 

 

Kauza rodiny s 9 dětmi:  

Důvod umístění dětí do DD: snížený intelekt matky, matka zanedbávala péči 

o děti, děti zanedbávaly školní docházku. Nyní umístěných 8 dětí v DD. 
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T: „Co tomu všechno předcházelo?Jak třeba dlouho trvala ta vaše práce?“ 

R: „No ten spis se vede od roku 1999, tehdy měli jen 3 děti.“ 

T: „Takže od té doby jste je tam navštěvovala, můžete mi říct, jak často?“ 

R: „No to bylo velmi často, to bylo tak 2x do měsíce, nebo chodili i sem, škola 

volala, to bylo pořád něco.“ (O8 – K3) 

  

Spolupráce mezi pracovníky OSPOD a rodinou probíhá formou poskytování 

poradenství, dále pracovníci s rodinou intenzivně komunikují a snaží se jí přimět 

ke změně podmínek, či společně hovoří o možnostech odstranění problému a 

pracovníci kladou podmínky, jejichž plnění by mělo vést k nápravě problému.  

 

V některých případech se jedná o zprostředkování spolupráce s rodinou a 

dalšími službami na podporu a fungování rodiny. Zejména se jedná o napojení 

rodiny na sociálně aktivizační služby, které by s rodinou intenzivně pracovaly.  

 

Práce s rodinou před umístěním dětí:  

Důvod: nedostatek financí v rodině, matka vypadla ze systému dávek 

několikrát, zanedbání péče, matka nespolupracovala, nyní  3 sourozenci v DD: 

 

T: „A co tomu umístění předcházelo?“ 

R:„Rok jsem s ní dělala (s matkou), rok jsem jezdila na šetření, rok jsem jí 

zprostředkovávala všechny dosažitelný možnosti,  služby a finance. Tam jsem 

i posílala tu terénku, paní (jméno) byla a co říkala, že to je jako zachytit vodu na 

sejtu. Paní neustále nemohla, nebyla doma, nemohla přijít, dneska nejezděte, jsem 

nastydlá.“ (O3, K1) 

 

 Pracovníci ve většině zkoumaných OSPOD podotýkali, že sociálně 

aktivizačních služeb a terénních programů je nedostatek. Většina dostupných 
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služeb, na které by OSPOD mohly rodiny napojit, se nachází v Praze a ačkoli je to 

v poměrně blízko, pro většinu jejich klientů je tato vzdálenost příliš velká, nemají 

dostatek finančních prostředků na cestovné a terénní služba se pro ně stává 

nedostupná.  

 

Pokud je to možné, pracovníci se snaží využívat všech dostupných institucí a 

služeb, které by mohly dítěti a rodinám pomoci. 

 

R: „Tak většinou než dojde k tomu samotnýmu umístění nebo samotnýmu 

rozhodnutí o umístění, tak se snažíme najít nějaký alternativy, jako další nějaké 

pomáhající instituce, ať už je to středisko výchovné péče, psychologické 

poradenství, něco takového než se volí to odebrání z rodiny.“ (O2) 

 

Dle pracovnice jednoho OSPOD se intenzita spolupráce odvíjí také od místa 

bydliště rodiny. Pokud bydlí rodina daleko, tak je problém rodinu navštěvovat 

častěji. V některých případech pracovníci OSPOD za rodinou dojíždějí až 40 km a 

pouze jedna cesta trvá přibližně hodinu. Pracovníci uváděli, že na častější návštěvy 

nejsou možné vzhledem finanční a časové náročnosti.   

   

Zajímalo mě také, jak konkrétně návštěvy v rodinách probíhají a jak dlouhou 

dobu pracovníci v rodině stráví. Z výpovědí pracovníků OSPOD je patrné, že 

záleží především na charakteru problému a na důvodu, který vede k tomu, aby 

OSPOD rodinu navštívil. Někdy návštěva trvá pár minut, pokud pracovníci chtějí 

jen zkontrolovat, co se v rodině děje. Pokud pracovník s rodinou chce podrobněji 

řešit rodinnou situaci, návštěva trvá déle, přibližně okolo jedné hodiny.   

 

R: „Jako já tam nemusím bejt hodinu, rozumíte, to je otázka, co je v té rodině za 

problém. Jestliže je problém, že máma nechává děti večer samotný doma, já tam 



 39/130 

přijedu, zjistim, že jsou zase samotný doma, to zjistim za 3 minuty. Zjistim, seženu 

nějakou příbuznou, protože ty děti samotný nenechám a mámu si předvolám. 

Hotovo.“ 

„A jindy je to o tom, že potřebujeme něco probrat, vztahy v rodině, sedneme si a 

sedíme třeba hodinu a půl a povídáme o tom, co bude, až táta přijde  z výkonu 

trestu a to je třeba na mnohem dýl. Ale ta moje práce není o tom, že tu paní budu 

učit vařit a úsporně nakupovat, to prostě není o tom a taky je otázka, jestli si to 

takhle vykládat, to provázení má bejt z téhleté pozice, na to tu kapacitu fakt 

nemám. A tím, že v tý druhý ruce je ta kontrola, tak to tak není ideální.“ (O3)  

 

Návštěvy v rodinách mohou být ohlášené nebo neohlášené. Pokud se jedná o 

případy, kdy se schyluje k ústavní výchově, jezdí pracovnice OSPOD na kontrolu 

hlavně bez ohlášení, aby se rodina na návštěvu nemohla připravit. Pro pracovníky 

je důležité, aby měli reálné zážitky s rodinným prostředím, podle kterých přistupují 

k možným opatřením.    

  

Pracovníci OSPOD velmi vítají spolupráci s pracovníky z neziskových 

organizací, kteří poskytují sociálně aktivizační služby či terénní programy, jelikož 

mohou s rodinnou pracovat intenzivněji. Pracovníci terénních služeb mohou rodinu 

provázet a poskytovat jim službu přímo v rodinném prostředí a vykonávat 

praktickou činnost, na kterou pracovníci OSPOD nemají zpravidla dostatek času. 

Jedná se o přímou práci s rodinou, kdy terénní pracovníci např. učí maminku vést 

domácnost, pečovat o děti apod. Pracovníci OSPOD se domnívají, že tyto činnosti 

nejsou již v kompetenci OSPOD. Dalším důvodem, proč by pracovníci OSPOD 

neměli s rodinnou spolupracovat takovouto formou je, že OSPOD pro rodinu 

představuje především represivní orgán.  
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R: „Ta moje práce není o tom, že tu paní budu učit vařit a úsporně nakupovat. 

To prostě není o tom a taky je otázka, jestli si to takhle vykládat, jestli to provázení 

má bejt z týhletý pozice (OSPOD) nebo nemá. Na to kapacitu fakt nemám. A tím, že 

v tý druhý ruce je ta kontrola, tak to taky není ideální. Já si strašně cenim toho, že 

ta paní (jméno) (z neziskové organizace) za tu hranici může, jo? Ale já nebudu 

kamarádka svý klientky, nemůžu. Protože já pak musím jít a udělat něco, co se 

nebude hodně líbit a to už by bylo na hranici zrady.“ (O3) 

 

Pokud se jedná o dlouhodobou spolupráci s rodinou, před tím než pracovníci 

přistoupí k návrhu na ústavní výchovu, snaží se využívat výchovná opatření - 

napomenutí, dohled, omezení, která jsou ustanoveny  v § 43 z. č. 94/1963, 

o rodině. 

Nejčastěji pracovníci přistupují nejprve k návrhu na soudní dohled. 

 

R: „Častěji třeba dáváme návrh na soudní dohled, než na nějakou ústavní péči. 

Radši pracovat s tou rodinou, snažit se hledat ty alternativy.“ (O4) 

 

 Návštěvy u soudního dohledu nejsou stanovené, pracovníci OSPOD soudu 

podávají zprávy 1x za 6 měsíců, proto teoreticky stačí rodinu navštívit jednou za 

půl roku. 

U soudních dohledů  návštěvy OSPOD probíhají podle potřeby, ale většinou 1x 

měsíčně, může být i intenzivnější, záleží na charakteru a eskalaci problému. 

V některých případech návštěva 1x měsíčně stačí, v jiných ani kontrola 3x týdně 

nestačí. U soudních dohledů ale nemusí být důvodem jen nedostatečná péče. Stačí, 

když klient např. neplní jen část povinností. Rodina může být v pořádku, ale matka 

nezvládá výchovu, protože nemá peníze, nebo má psychické onemocnění, které je 

jinak stabilizováno apod. V těchto případech nemusí návštěvy probíhat každý 

měsíc. Setkala jsem se také s názorem, že stanovením dohledu nad dítětem a 
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rodinou, si pracovníci přidělají práci, protože musí s rodinou častěji komunikovat a 

žádat o průběžné zprávy od dalších subjektů (škola, lékař), což je stojí spoustu 

času. Z tohoto důvodu je někdy praktičtější podat rovnou návrh či podnět na 

ústavní výchovu, pokud pracovníci usoudí, že by dohled ke změně situace stejně 

nevedl.  

 

U některých rodin bývají dohledy i několikaleté, přesto se situace nelepší a 

dětem hrozí ústavní výchova. 

  

R: „Tak teďko co mám třeba ty 4 kandidáty (na ústavní výchovu) , když to 

řeknu,  jako řikám, tam je dohled, nejprve bylo napomenutí rodičů, protože mají 6 

dětí. 2 má matka s jedním partnerem, 4 s druhým partnerem, děti jsou jak schůdky. 

V podstatě  ta rodina se stěhuje z bytu do bytu, my to kontrolujeme a teď zrovna je 

tam problém, kdy vlastně neplatí nájem. Takže se s nima snažím řešit, rozebírat, 

jak to budou dělat. Ověřuju si tu informaci i u pronajímatele, co se bude dít. Matka 

teď nastoupila do práce, otec nenastoupí, protože někde něco ukradl, takže furt se 

s tou rodinou pracuje, i když je to trochu házení hrachu na zeď, protože furt do 

nich hučíte a oni si stejně melou svojí. Děti problémy ve škole, kluci propadli v 1. 

třídě oba, teď půjde holčička, tak to bude další. I ve školce měly děti nějaký 

náznaky, že jsou špinavý. Furt se to řeší, ale záleží na těch rodičích jestli se 

chytnou, ale jsou upozornění na to, že když to nepůjde, že děti nebudou v pořádku, 

nebudou mít bydlení, nebo tak, tak to může skončit tou ústavní výchovou. Tohle 

vlastně řeším 3 roky. Takže to není tak, že teď se rozhodnu a nařídím ústavní 

výchovu. Furt tu šanci jim dávám.“ 

T: „A vy jste s nimi třeba v kontaktu jak často?“ 

R: „Já si myslim, že tak jednou, dvakrát za čtvrt roku.“ (O7) 
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Všeobecně platí, že dohled je jakýsi předstupeň ústavní výchovy. Dohled může 

nařídit soud nebo obec s rozšířenou působností. Podle jedné z respondentek má 

soudní dohled větší váhu než dohled nařízený obcí. Soudy však v některých 

případech nechtějí nařizovat dohled s odkazem na možnost nařízení dohledu obcí. 

  

Někteří pracovníci OSPOD se také snaží s dítětem a rodinou pracovat tehdy, 

kdy už je podán návrh na ústavní výchovu. Rodinám je v některých případech také 

vysvětlováno, že to není konečné řešení a je možné situaci zvrátit. Každý, kdo 

podá návrh, může jej vzít zpět, pokud dojde ke změně problému v rodině. I v této 

fázi není nic ztraceno a hledají se jiná řešení. 

 

R: „I to se děje. Že třeba do té doby rodina nespolupracovala, do toho podání 

návrhu, potom  začne. Nyní i nějaká ta babička, která to do té doby nechávala být, 

řekne:  a když je to takhle, tak já něco zkusím …“ (O2) 

 

 Práce s rodinou se také velmi odvíjí a spolupráce rodiny a její ochoty ke změně. 

Pokud je rodina ochotná přistoupit na podmínky, plnit požadavky či je motivována 

ke zlepšení podmínek, pracovníci se snaží rodině maximálně pomoci a spolupráce 

je mnohem intenzivnější. 

Pokud rodina zájem nemá, spolupráci bojkotuje, tak není možné rodinu účinně 

sanovat. 

 

„Tenhle systém je nastartovanej tak, že když přijde aspoň trochu motivovanej 

člověk -  klient, tak se všichni můžou zbláznit, aby mu pomohli.“ (O3)  

 

V případě starších dětí, zejména s výchovnými problémy, se s nimi nadále 

pracuje – pracovníci s nimi hovoří, jednají, posílají je do střediska výchovné péče. 
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Je možné, že se chování dítěte změní a v konečné fázi nemusí vždy skončit 

rozsudkem o nařízené ústavní výchově. 

 

OSPOD se nejprve snaží volit jiná výchovná opatření, nejčastěji dohled, než 

přistoupí k PO nebo NÚV. 

OSPOD nejčastěji rodinám v průběhu své intervence poskytoval poradenství, 

snažil se o zprostředkování dalších služeb, pokud bylo zapotřebí, zapojil rodinu do 

systému dávek a pravidelně kontroloval aktuální situaci v rodině kontrolními 

návštěvami.  

 

Z analýzy rozhovorů a poznatků výzkumu se domnívám, že ačkoli pracovníci 

upozorňovali na dostatečnou intenzitu spolupráce, tato spolupráce není dostatečně 

efektivní. Většina rodin v evidenci OSPOD potřebuje praktické a dlouhodobé 

doprovázení, aby došlo k potřebným změnám v rodině.  

 

4.3. Rozhodování o umístění dítěte do institucionální péče 
 

Na většině zkoumaných OSPOD se v této fázi, kdy pracovníci uvažují nad 

odebráním dítěte z rodiny, pracuje především s rodiči. Pokud je dítě dostatečně 

rozumově vyspělé, či pokud samo může situaci nějak ovlivnit, tak i s ním. 

Pracovníci hovoří zvlášť s dětmi a zvlášť s rodiči. Děti často do poslední chvíle 

netuší o možném odchodu do ústavu. Vlastního rozhodování se rodina většinou 

neúčastní. Rodiče jsou nakonec obeznámeni s dalšími postupy, které bude OSPOD 

realizovat. 

Samotné rozhodnutí o umístění je hlavně na posouzení pracovníků OSPOD, 

případně dalších odborníků. Záleží také na konkrétním řešeném problému v rodině. 
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Pokud se problém objeví náhle – např. týrané či zneužívané dítě, které je nutné 

rychle umístit, rodiče ani dítě nemají dle pracovníků OSPOD možnost o ničem 

rozhodovat, nic ovlivnit.  

Rodiče se podílejí na rozhodování o umístění tehdy, pokud se jedná 

o problémové chování dítěte. Společně s pracovníky OSPOD se radí, jak dále 

postupovat a jaké řešení by bylo v dané situaci nejoptimálnější. V případě, že své 

problémové chování může dítě ovlivnit, je rozhodování přítomno a dalo by se říci, 

že svojí budoucnost má ve svých rukou.  

  

V některých případech není možné spolupracovat s oběma rodiči. Jedná se 

o případy, kdy je jeden z rodičů v době návštěvy pracovnice OSPOD v zaměstnání, 

nežije v rodině či je ve výkonu trestu. Jak ale pracovníci podotýkají, informováni 

jsou oba zákonní zástupci o všech krocích a opatřeních, které OSPOD podniká.  

 

T: „A pokud už to v té rodině vypadá, že už něco jako ústavní výchova může 

nastat, pracujete v té době s celou rodinou?“ 

R: „Tak záleží, kdo je doma, pokud ten otec je v práci, tak těžko. Samozřejmě, 

že pokud ty rodiče nežijí spolu, tak ten jeden je trochu vyloučenej. O všech těch 

krocích ví, ale více se spolupracuje s tím rodičem, který má dítě ve výchově.“ (O4) 

 

Pracovníci se také snaží do práce zapojit i širší rodinu. Práce se širší rodinou 

záleží na tom, zda všichni příbuzní žijí společně v jedné domácnosti a podílejí se 

nějakým způsobem na péči o dítě. Se širší rodinou se pracuje jen v těch případech, 

pokud má o spolupráci zájem. 

 

R: Snažíme se pracovat s celou rodinou, pokud budu mluvit o tom, hrozí tam 

ústavní výchova, tak pracujeme hlavně s rodiči, pokud dítě z toho už má trošku 

rozum a může to ovlivnit, tak s dítětem a dál se širší rodinou. Sháníme, jak můžou 
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tu rodinu podpořit a ovlivnit. Když už zase je to o kus dál a nestačí to ovlivnění a 

podpora, jestli by oni se nemohli starat, alespoň na chvíli.“ (O2) 

 

Pouze na jednom ze zkoumaných OSPOD pracovnice uvedla, že realizují tzv. 

rodinné konference66. Pracovníci tyto konference pořádají především v rámci užší 

rodiny. Do řešení situace se snaží především zapojit partnera jednoho z rodičů či 

babičku, dědečka, pokud tito lidé žijí ve společné domácnosti.  

Rodinných konferencí se účastní všichni členové dané domácnosti a společně 

pod vedením sociálního pracovníka se snaží nalézt východiska z problémové 

situace.  

 

Ne vždy je ale možné zapojit do procesu širší rodinu. Jedna pracovnice také 

poukázala na úskalí spolupráce se širší rodinou, viz následující citace: 

 

R: „Ta širší rodina ty problémy velice často vidí a buďto je bagatelizuje, 

nepřijdou jim tak důležitý, nebo tak závažný ty nedostatky, protože v tom vyrostli 

taky. Protože to jsou většinou prarodiče, který ty rodiče, kteří dělají ty chyby, 

vychovávali úplně stejně. Takže fyzický tresty „nó bóže“, jako proč ne, jo a že 

chlastaj, no jéje. Takže to je těžký prostě se opírat o někoho, kdo má stejný postupy 

a ty jejich děti přežily jenom proto, že třeba měly kliku. Takže snažíme se je 

nějakým způsobem kontaktovat, motivovat, ale často se stává, že jsou ve stejný 

pozici jako ty rodiče, že jsou na jejich straně.“ (O3)  

 

                                                
66 Rodinná konference je specifická metoda s prvky hodnocení a plánování, kdy je „problém“ 

zasazen do kontextu celé rodiny. Narozdíl od případových konferencí se nejedná o setkání klienta 
s odborníky, ale členů rodiny za přítomnosti sociálního pracovníka, který konferenci připravuje, 
realizuje a následně vyhodnocuje. 

Matoušek, Pazlarová, Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče s. 173 - 
177   
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V této fázi, v době rozhodování, se také zkoumá, zda není nikdo z rodiny, kdo 

by se o dítě případně postaral. Pracovníci podotýkali, že vždy se hledá jiné řešení 

než je umístění dítěte do ústavní péče a přednost se dává svěření dítěte do péče 

rodinných příslušníků.  

Ale případů, kdy by se dětí ujala širší rodina je podstatně méně. Na 6 

zkoumaných OSPOD převažuje umístění do ústavní péče nad náhradní rodinnou 

péčí v rámci širší rodiny.  

Většinou se jedná o rodiny, kde problémy mají i ostatní příbuzní - nemají 

ideální bydlení či peníze, proto se nemohou postarat o dítě. 

 Širší rodina je ochotna realizovat pěstounskou péči, ale pouze pokud dostanou 

plné dávky pěstounské péče.   

Na základě analyzovaných případů se objevily také snahy realizovat 

příbuzenskou pěstounskou péči, ale bohužel bezúspěšně a dítě tak i přes veškerou 

snahu nakonec skončilo v ústavní péči.  

 

Kauza (O5-K1): 

Otec zavraždil matku 

V tomto případě se jednalo o chlapce, jehož si vzal do péče strýc – bratr zesnulé 

matky. Otec byl dán do vazby, ale ukázalo se, že rodina není schopna se o chlapce 

dále postarat. Otec chlapce strýce napadal prostřednictvím dopisů a útočil i na 

jejich víru (jednalo se o hluboce věřící rodinu). Také se ukázalo, že se u chlapce 

objevilo psychiatrické onemocnění a příbuzní nejsou schopni se o chlapce postarat. 

Byl tedy podán návrh na ústavní výchovu a chlapec půjde v následujících dnech do 

diagnostického ústavu. (O5) 

  

Pracovníci před umístěním dítěte do ústavního zařízení hledají možné 

alternativy náhradní péče pouze v okruhu širší rodiny. Do klasické pěstounské péče 
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jsou děti umísťované až z ústavních zařízeních či ze zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc.   

 

Pokud pracovníci uvažují nad možností ústavní výchovy měli by znát názor 

dítěte i rodiny. Ne vždy je ale možné názor získat od všech členů rodiny, byť se 

jich to týká. Pracovníkům se mnohdy nedaří znát názor od rodiče, který s rodinou 

nežije.  

  

T: „Znáte názor a pohled na situaci od všech zúčastněných?“ 

R: „To nejsem schopnej vůbec říct, to je tak individuální. Těžko získáte názor 

otce, který se s dítětem nestýká a je neznámýho pobytu a je to přitom zúčastněná 

osoba.“ (O5)“ 

 

V některých případech však nelze znát názor ani od dítěte. 

Pokud je dítě malé, nebo je u něj nějaký stupeň postižení, tak názor nelze dobře 

získat. 

Pro některé pracovníky ale není názor dítěte ve všech situacích relevantní, o 

čemž svědčí následující citace:  

 

R: „No, ptát se dítěte, jestli chce být umístěné do dětského domova v okamžiku, 

kdy se po něm opilá maminka válí na přechodu pro chodce, no nechce. Ono by 

radši bylo doma i s tou totálně opilou maminkou doma. Ne, dětí se neptám, jestli 

chtěj nebo nechtěj. Dětem vysvětluju proč tam musej, proč se tomu nedalo zabránit 

a co je tam asi tak zhruba čeká. Jakej je názor všech zúčastných většinou vím, 

protože už to nějakým způsobem zjišťuju předem. Proberu to s nima, co by to 

znamenalo.“ (O3) 
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Žádnou věkovou hranici, kdy je dítě schopno se během rozhodování v rodině 

vyjádřit, OSPOD stanovenou nemá. Většinou ale platí pravidlo, že dítě musí být 

přiměřeného věku a přiměřených schopností. Téměř všichni dotazovaní pracovníci 

berou v potaz názor dítěte od začátku povinné školní docházky. 

V některých případech pracovníci dají na názor vždy i u velmi malého dítěte. 

Jedna pracovnice se dokonce snažila provést rozhovor i s ročním dítětem. Vždy 

záleží na samotném pracovníkovi, zda uzná za vhodné s dítětem hovořit.   

 

Pokud pracovníci získávají názor dítěte, hovoří s dítětem o samotě, aby 

nemohlo být konfrontováno s rodiči. Pracovníci mají zkušenost s tím, že o samotě 

pracovníkovi děti více sdělí a jejich výpověď je pravdivější. Pokud děti mluví před 

rodiči, nemusí vždy říkat pravdu, důvodem může být strach z rodičů. Pracovníci 

OSPOD mají také pravomoc s dítětem mluvit kdekoli. V analyzovaných případech, 

kdy bylo nutné dítě navštívit mimo rodinu, OSPOD nejčastěji navštěvoval děti ve 

škole.   

   

V analýze byli pracovníci OSPOD také dotazováni, zda se radí s dalšími 

pracovníky případně i jinými zainteresovanými pracovníky, pokud rozhodují 

o umístění dítěte do pobytového zařízení.  

Všichni pracovníci shodně uvedli, že se nikdy nejedná pouze o jejich vlastní 

rozhodnutí. Pracovníci se vždy s někým radí, než podají jakýkoli návrh na opatření 

ve věci dítěte. Nejčastěji probíhají konzultace s kolegy na OSPOD a pokud se 

jedná o akutní případy, tak je konzultují zejména s vedoucím oddělení. Konzultace 

případů probíhají na formálních i neformálních poradách. Formální porady pořádá 

vedoucí pracovník OSPOD. Polovina zkoumaných OSPOD má porady pravidelně 

(1x týdně) a druhá polovina OSPOD pouze dle potřeby. V případě akutních 

případů se konzultuje okamžitě. Porady mezi pracovníky probíhají na všech 
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OSPOD také neformálním způsobem. Pokud jsou pracovníci OSPOD účastni 

supervizí, mohou případy konzultovat také v jejich průběhu.  

 

 T: „Pokud rozhodujete o nějakém tom návrhu o umístění dítěte do ústavu, 

radíte se ještě s někým? S kolegy nebo dalšími odborníky?“ 

R: „Samozřejmě, radíme se v týmu, s kolegyněmi, to je běžný, o  tom návrhu 

nikdy nerozhoduje jedna pracovnice, vždycky to řešíme společně, hovoříme o tom, 

lze to probrat i na supervizi, hovoříme o tom s vedoucí, mezi sebou, takže není to 

tak, že by se jedna konkrétní pracovnice rozhodla a šla podat návrh, jo? Takže to 

řešíme, dlouhodobě to řešíme, pokud se nejedná o situaci, kde je potřeba rychle 

jednat. Ta situace je většinou dlouhodobá situace, která se nějak vyvíjí. Hodně o 

tom mluvíme, konzultujeme, obracíme se na odborníky, lékaře.“ (O4)  

 

Pouze na jednom OSPOD neprobíhají formální konzultace s ostatními 

pracovníky, přestože by o ně stáli. Důvodem je odmítavý postoj vedoucího 

pracovníka. 

 

T: „A porady, ty asi taky máte, ne?“ 

R: „Nemáme, a když je máme mezi sebou, tak jsme rozehnáni.“  (O7) 

 

Předmětem zkoumání bylo také to, zda pracovníci pořádají případové 

konference67. 

Pouze na dvou OSPOD mají pracovníci zkušenost s případovou konferencí. 

Přípravy a případové konference samotné jsou však pro pracovníky časově velice 

náročné a nestaví se k nim zatím příliš kladně, ačkoli jsou si vědomi, že případové 

                                                
67 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. 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/9086/Metodika_pripadove_konference.pdf 
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konference budou nově od 1. 1. 2012 uzákoněny v novele zákona o SPO. Je velmi 

obtížné dostat všechny potřebné lidi v jeden čas na jedno místo. Proto se případové 

konference zatím pořádají pouze v závažnějších případech a netýkají se všech 

klientů. Případovými konferencemi mají ale pracovníci často na mysli porady 

o případu s kolegy, či zainteresovanými odborníky, ale nepořádají se za účasti 

klienta.   

 

T: „Pokud rozhodujete o umístění dítěte, jestli se radíte ještě s někým jiným, 

odborníci, kolegové, něco jako případové konference?“ 

R: „Případové konference děláme, vlastně teďka u těch složitějších případů 

ohrožených dětí. Děláme i rodinný i teda ty případový, s tím že se to dělá buď na 

půdě naší, nebo se třeba domluvíme, kde je větší prostor, třeba ve škole. Zavolá se, 

když ví, že spolupracuju třeba s dětským psychiatrem nebo psychologem, tak 

samozřejmě toho k tomu taky, prostě co nejvíce subjektů, který by mi v tý daný 

situaci mohli pomoct.“ (O6)  

 

Někteří pracovníci sdělili, že důvodem proč případové konference nepořádají je 

to, že nemají v místě odborníky, kteří by měli být do případové konference 

zapojeni. Účast na případové konferenci je pro takové odborníky časově náročné a 

s největší pravděpodobností by požadovali finanční vyrovnání, na které OSPOD 

nemají volné prostředky.  

 

Na OSPOD, kde případové konference nepořádají, se i přesto snaží získat názor 

a informace od dalších subjektů – škola, lékaři, psycholog, rodinné poradny a další 

odborníci, kteří jsou do případu zainteresovaní. Jedná se o klasický sběr informací, 

nejčastěji formou telefonátů. 
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R: „My tady všechno řešíme hlavně s vedoucí a vzájemně konzultujeme jedna 

s druhou, to určitě. Případové konference jako takové to ne, ale než dojde 

k samotnému podání toho návrhu tak i obvoláváme ty pracovníky, ať už jsou to 

zdravotníci, nebo psychologové, škola, se kterými to dítě je v kontaktu nebo rodina. 

Určitě to není jenom rozhodnutí, že tady od stolu  se rozhodnu, že tohle dítě 

umístím a sepíšu si to a podám návrh, to v žádném případě ne. Vždycky je takovej 

ten koloběh před tím získávání informací a podkladů.“  (O8) 

 

4.4. Příprava dítěte a rodiny na umístění dítěte do institucionální 
péče 

 

Pracovníci OSPOD byli dotazováni, zda nějakým způsobem připravují dítě a 

rodinu na umístění dítěte do pobytového zařízení.  

Z rozhovorů s pracovníky OSPOD vyplynulo, že se děti většinou na pobyt 

v zařízení předem nepřipravují.  

Příprava dítěte se odvíjí především od formy rozhodnutí o umístění dítěte do 

zařízení. Záleží zda je dítě umístěno náhle nebo se k němu schyluje postupně.   

Příprava téměř nikdy neprobíhá v případě předběžného opatření, kdy je 

zapotřebí dítě velmi rychle umístit a dítě se tak o skutečnosti dozví až v okamžik, 

kdy je odebíráno.  

 

T: „Probíhá nějak příprava dítěte na umístění do ústavní péče, pokud ano, 

jakým způsobem a jak třeba dlouho příprava probíhá?“ 

R: „Případ od případu, probíhá i neprobíhá. Pokud je potřeba to dítě 

v podstatě hodně rychle umístit, jak tam může probíhat nějaká příprava? Vemte si, 

že máme případy, naštěstí jsou to zcela výjimky, že to dítě třeba odebíráme ze 

školního prostředí a až ex post se o tom dozví rodiče, kteří ale tuší, že k něčemu 

podobnýmu dojde, logicky.“ (O1) 
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R: „Ono je otázkou, jestli je to předběžný, nebo klasicky. Když je to předběžný, 

tak už není toho času tolik. To je otázka jednoho dne, jo? Prostě ten návrh se podá 

a ten den se ještě rozhodne. Tam je to vyhrocený natolik, že ty děti si můžou ublížit, 

nebo je to ohrožení. Když je to to pomalý předběžko, tak tam se mluví s rodiči 

i s dítětem. Nevím, jestli tak všichni konají, ale mělo by to tak být v každým 

případě. Měla by se ta rodina upozornit na to, co se děje, kam se dítě umístí, co 

bude následovat. Zrovna tak dítě.“   

T: „Takže to dítě je taky informováno?“ 

R: „Tak záleží taky na věku dítěte.“ (O7)  

 

Příprava dále nikdy neprobíhá u miminek a malých dětí, z důvodu nízkého věku 

a nedostatečné rozumové vyspělosti.  

 

T: „Probíhá nějak příprava dítěte a rodiny na umístění dítěte?“ 

R: „To je vždycky ráz na ráz, takže žádná příprava neprobíhá. Zpravidla se 

s tou rodinou dělá už dýl, ale že by se připravovali přímo na odběr, a dítě když je 

malinký, to určitě ne.“ (02) 

 

Pracovníci také odpovídali, že se primárně snaží s rodinou pracovat, aby 

k umístění dítěte vůbec nedošlo, proto se rodina a dítě na případné umístění 

nepřipravuje.  

 

R: „Příprava rodiny? Tam spíš je to o tom, že se snažíme s tou rodinou 

pracovat, aby k umístění nedošlo a nějaká příprava?Myslím si, že opravdu, aby 

k tomu nedošlo a i v situaci, kdy už je třeba podán návrh na ústavní výchovu, tak 

ještě se pořád hledá, jestli by opravdu nešlo jiné řešení a pokud jsou to větší děti, 

jsou tam hodně výchovné problémy, které mohou nějak ovlivnit tak samozřejmě, že 



 53/130 

se s nimi pracuje, že se nimi jedná, hovoří se s nimi tady. Jak jsem říkala, obvykle 

je tam středisko výchovné péče, které se snaží s tou rodinou pracovat. A pokud jsou 

to děti malé, miminka, tak ty na to těžko připravíme.“ (O2) 

 

Ani v případech kdy se jedná o dlouhodobou spolupráci a nejedná se o akutní 

umístění, nejsou děti na chystanou změnu adekvátně připraveny, přestože je zde 

vytvořen větší prostor pro přípravu. Pracovníci argumentují tím, že děti nechtějí do 

poslední chvíle zastrašovat. Pracovníci se často setkávají s tím, že rodiče své děti 

často „straší“ možností, že půjdou do „děcáku“ a naopak rodičům vysvětlují, že to 

není dobré dětem dopředu říkat.  

 

T: „Probíhá nějak příprava dítěte a rodiny na umístění do ústavní péče?“  

R: „Já se spíš snažím, aby k tomu nedošlo, takže…“  

T: „No jak jste teď říkala, že máte teď těch 6 takovejch živejch případů, kdy je 

tam ten dohled.“ 

R: „Jako jestli se jako ty děti na  to připravujou?“ 

T: „No, jestli třeba ví dopředu, že jako něco takovýho může přijít?“ 

R: „No, samozřejmě je to v nějaký fázi zmíněný, že jo. Tou formou, že pokud se 

tohleto nepodaří a pokud tyhle a tyhle úkoly, na kterejch jsme se dohodli a tohle a 

tohle zajištění, které ty děti potřebují, takže tady ta alternativa je, že to jinak 

nepůjde. Těm rodičům se to řekne, ale co se týká těch dětí, tak těm se to nějak extra 

nevypráví. Ostatně „půjdeš do dětskýho domova“ je nejčastější pohrůžka v našich 

klientských rodinách. Já řikám, „neříkejte to a nepřivolávejte nic takovýho, to je 

přece nesmysl. Takže spíš jako abych jim tohleto vyprávěla, to ne. Jako v tom 

okamžiku toho odebrání je to složitý, protože já se třeba bráním tomu, abych jim 

mazala med kolem pusy. Zažila jsem třeba od soudních vykonavatelů, taky to, že 

třeba řikali, neboj dyt se za chvíli vrátíš, jenom se projedeme, uděláš si výlet a do 

večera můžeš bejt doma, jenom aby to proběhlo v klidu, tak to ne.“ (O3) 
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Pokud ale k podání návrhu dojde, pracovníci dvou OSPOD uvedli, že se snaží 

dítě informovat o tom, co bude dále následovat a kam bude umístěno, přiměřeně 

jeho věku.  

 

R: „Záleží na věku dítěte. Dítě by mělo být pravdivě informováno ať rodiči nebo 

námi.“ 

T: „A od jakého věku to dítěti vysvětlujete?“ 

R: „Přiměřeně věku se to tomu dítěti snažíme vysvětlit, ať je mu 5 nebo 15. To 

rozhodně jo. Jako že bysme mu vyprávěli pohádky, že pojede na výlet k tetě, to 

ne.“(O7)  

 

R: „My je nepřipravujeme, že půjdou do ústavu, ono by je to zastrašilo. 

V podstatě, když už je ten návrh podanej, tak pak se s těmi dětmi hovoří. Dokud 

není podaný, tak se to s nima neřeší, maximálně s rodiči. Ono dětem vykládat, že 

půjde do děcáku, tak… Když už je ten návrh podanej, tak s nima samozřejmě 

pracuje. Snažíme se jim vysvětlit co je tam čeká, že půjdou do jiný školky a tak.“ 

(O4) 

 

V případech, kdy rodiče sami podávají návrh na ústavní výchovu, sami své dítě 

na skutečnost připraví. Pracovníci odmítají, v takovýchto případech děti na 

umístění připravovat, protože není v zájmu OSPOD, aby dítě bylo umístěno do 

zařízení.  

Rodiče v těchto případech chtějí od pracovníků OSPOD pomoc se sepsáním 

návrhu na ústavní výchovu. Tuto pomoc jeden zkoumaný OSPOD zpravidla 

odmítá s tím, že když rodiče chtějí dítě umístit do ústavní péče, tak si mají návrh 

také sepsat. 
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OSPOD děti připravuje předem, zvláště pokud se jedná o starší děti 

s výchovnými problémy, kdy děti sami mohou ovlivnit svoje chování. Děti 

o možnosti umístění do zařízení zpravidla ví a jsou informováni, že pokud veškerá 

předchozí opatření selhají, přistoupí kurátorka k návrhu na ústavní výchovu.  

 

R: „Než ta situace nastane, určitě to s ním řešíme, my mu říkáme, jak to bude 

probíhat, jak to tam bude vypadat. Aby si to v tý hlavě trochu.. U mě jako on ví, do 

čeho jde. On má mírnější výchovná opatření, které selhávaly, vůbec nepřicházelo 

to, že by se on chtěl trošku změnit, takže on si cestu u mě vyloženě vybere. On ví, že 

třeba bude už jenom ta ústavní výchova. Určitě ti moji klienti ví, do čeho jdou.“ 

(O8)    

 

R: „U předběžnýho opatření to nejde, protože to dítě by se zpravidla v té době 

nevyskytovalo doma, když bysme potřebovali. Ale pokud si to podávají rodiče, tak 

necháváme na nich, aby to tomu dítěti vysvětlili, ale oni ty rodiče to tím často 

argumentují, takže to dítě v podstatě je o tom seznámeno ještě dříve, než soud 

rozhodne, protože ty rodiče tomu dítěti tak většinou vyhrožují. Takže tam je to pak 

na rodičích, aby to tomu dítěti objasnili. Samozřejmě kurátorka pro mládež 

s dítětem hovoří, pokud se snaží s tou rodinou spolupracovat a pokud ta rodina 

o to zájem má, tak s tím dítětem hovoří a vysvětlí mu vše, co je potřebné proto, aby 

ta ústavka netrvala dlouho, aby bylo možný ji změnit nebo zrušit.“ 

T: „A v případě, kdy podáváte návrh na ústavku, jestli se nějakým způsobem 

připravuje ta rodina, nebo jestli to dítě ví, jakože půjde do zařízení?“ 

R: „No jak jsem říkala, ty rodiče většinou to dítě informují. Většinou máme 

signály, když sem to dítě přijde, tak už to dítě ví, co mu hrozí protože mu to máma 

řekne, nebo táta.“ (O4) 
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4.5. Umisťování dítěte do institucionální péče 
 

Nejčastější formou rozhodnutí o umístění dítěte do ústavní péče, na základě 

analýzy OSPOD, bylo jednoznačně předběžné opatření podle § 76a, z. č. 99/1963 

Sb., občanského soudního řádu. Předběžné opatření se poté nejčastěji mění na 

nařízenou ústavní výchovu do 18 let.   

Ve většině případů dle OSPOD, rodiče s umístěním dítěte nesouhlasili. 

Rodiče souhlasili hlavně v případech, kdy má dítě závažné poruchy chování, 

v případě konání trestné činnosti či užívání návykových látek.  

Návrhy na opatření, resp. na předběžné opatření či na nařízení ústavní výchovy 

nejčastěji podává OSPOD.  

Pouze v jednom případě OSPOD převažuje umístění dítěte do zařízení na žádost 

zákonných zástupců. Rodina je ze strany OSPOD dovedena k tomu, aby dítě sama 

umístila do ústavní výchovy na přechodnou dobu, než se rodinné poměry zlepší. 

OSPOD preferuje, aby bylo dítě umístěno na základě tzv. dobrovolných pobytů, 

než na jejich návrh.  

 

Dítě může být umístěno do ústavní péče na základě usnesení o předběžném 

opatření, dále na základě rozsudku o nařízení ústavní nebo uložení ochranné 

výchovy, a může se také jednat o dobrovolný pobyt ze strany rodičů nebo 

samotného dítěte.  

 

K návrhu na ústavní výchovu se přistupuje v případech, kdy problém 

dlouhodobě přetrvává a není zapotřebí jednat okamžitě. Návrh může podat 

OSPOD, ale i soud na základě podnětu. Pracovníci uváděli, že často využívají 

možnosti podání podnětu soudu. Je to proto, že pak mohou u soudu vystupovat 

jako kolizní opatrovníci a podávat zprávy soudu o poměrech v rodině. Opatrovník 

má zastávat především zájem dítěte.  
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 V případě, že OSPOD podá rovnou návrh na ústavní výchovu, stává se 

navrhovatelem a opatrovníkem je pak zpravidla soudem ustanoven jiný OSPOD 

nebo nezisková organizace, aby nedošlo ke střetu zájmů.  

Domnívám se, že pracovníci tím, že podají podnět, vlastně obcházejí zákon. 

Pracovníci se chtějí  k případu vyjádřit sami, protože se domnívají, že oni danou 

rodinu znají nejlépe a nejlépe vědí, co je pro dítě a rodinu nejlepší. Argumentují 

tím, že jiní pracovníci, kteří jsou soudem ustanoveni jako opatrovníci, nemají 

dlouhodobé zkušenosti s rodinou a mohou jí být oklamáni, protože rodiče např. 

doma uklidí, děti umyjí a vše zdánlivě vypadá bezproblémově.  

 

Podnět pro umístění do ústavní péče mohou podat: pracovníci OSPOD, rodiče, 

dítě, rodinní příslušníci a jiné blízké osoby, anonymní osoba a další subjekty 

(lékař, škola,..). 

 

Umístění na základě rozsudku o nařízené ústavní výchově (NÚV) 

Umisťování dítěte do zařízení na základě rozsudku o NÚV je v kompetenci 

zákonných zástupců. Po nabytí právní moci rozsudku, musí rodiče dopravit dítě do 

příslušného zařízení. Pracovníci OSPOD se umisťování zpravidla neúčastní, pouze 

pomáhají rodině dojednat termín předání a co by dítě mělo mít sebou – jak osobní 

věci, tak potřebnou dokumentaci. Pokud rodiče dítě odmítají umístit, je podán 

návrh na výkon rozhodnutí a průběh je stejný jako v případě předběžného opatření, 

viz dále.   

 

Dobrovolné umístění 

Rodiče mohou podat sami návrh na ústavní výchovu i bez spolupráce s OSPOD. 

Nejčastěji se jedná o případy problémového dítěte. OSPOD může pomoci se 

sepsáním návrhu, ale rodiče tak mohou učinit i sami. OSPOD v tomto případě 

u soudu hraje roli kolizního opatrovníka dítěte.  
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Rodiče také mohou umístit dítě do zařízení na dobrovolný pobyt, kdy do věci 

nevstupuje soud. Z analýzy vyplynulo, že nejčastěji rodiče dobrovolně svěřují děti 

do péče ZDVOP.  

Dítě může být také umístěno dobrovolně do zařízení pro preventivně výchovnou 

péči. Tuto péči poskytuje diagnostický ústav nebo středisko výchovné péče.  

 

Také dítě samo může přijít na OSPOD a požádat, že chce být umístěno do 

ústavní péče. Takových případů je v praxi minimum. Jedná se zejména o případy, 

kdy je dítě týrané či zneužívané.  

 

Předběžné opatření  

Rodiče sami mohou podat žádost o předběžné opatření § 76, z. č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu, jedná se o pomalé předběžné opatření, kdy soud 

rozhoduje do 7 dnů. Ale v případě umisťování dítěte do zařízení se s touto formou 

opatření pracovníci prakticky nesetkávají.  

Pokud je dítě umístěno na základě předběžného opatření podle §76a, 

z. č. 99/1963 Sb., jedná se o akutní situaci, kdy je dítě v ohrožení života. Návrh na 

PO podle § 76a, OSŘ může podat jen obecní úřad obce s rozšířenou působností 

příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte. Soud musí rozhodnout do 24 hodin. 

Soudy tak většinou učiní. Toto opatření však může trvat nejdéle 1 měsíc a do té 

doby musí soud rozhodnout. Pokud tak neučiní, musí předběžné opatření 

prodloužit. V opačném případě je dítě navráceno zpět do rodiny. Prodloužení k 

předběžnému opatření není nutný návrh na jeho prodloužení, tato povinnost 

vyplývá z úřední povinnosti soudů dle § 76 OSŘ. Sociální pracovníci pobytových 

zařízení ale uváděli, že velmi často musí soudu připomínat prodloužení PO. 

V praxi se stává, že soud zapomene PO prodloužit a tím PO zanikne. Dítě je tak v 

zařízení v podstatě protiprávně. Často je ale spolu s rozhodnutím o PO podán 

rovnou podnět na ústavní výchovu, buď ze strany OSPOD nebo soudce.  
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Pokud pracovník OSPOD zjistí či je mu oznámeno, že se dítě ocitlo bez jakékoli 

péče nebo že jsou jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, 

je třeba nejprve učinit určité kroky předcházející samotnému podání návrhu. 

Dozví–li se pracovník o takovéto naléhavé situaci, zpravidla prošetřuje situaci na 

místě a v co nejkratší době podává soudu návrh na PO dle § 76 a, OSŘ Před 

podáním návrhu pracovníci OSPOD kontaktují zařízení, informují o chystaném 

předběžném opatření a zajišťují dítěti volné místo.  

Dítě musí pracovníci OSPOD zajistit do doby, dokud soud nevydá usnesení o 

PO. Pracovníci OSPOD se v tomto případě snaží dítě například svěřit do péče 

příbuzných či jej umístit do ZDVOP. Poté co soud vydá PO, je následně doručeno 

do zařízení.  

V době, než soud rozhodne a vydá usnesení o PO, pracovníci musí sehnat 

potřebnou dokumentaci k předání dítěte. Pokud je dítě umisťováno do DÚ musí 

zajistit předání dokumentace, uvedenou v § 5, z. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízení. Jedná se o pravomocné rozhodnutí 

nebo předběžné opatření soudu, osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo 

v případě cizinců cestovní pas, poslední školní vysvědčení nebo výpis 

z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky. Dále pracovníci OSPOD 

předávají průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek 

o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do diagnostického ústavu ne starší 3 dnů 

a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Pokud je dítě 

přemísťováno do následného zařízení, dokumentace je předána diagnostickým 

ústavem. 

Poté co soud vydá usnesení o PO, provádí se tzv. výkon rozhodnutí. Odebrání 

dítěte je tak zcela v kompetenci soudního vykonavatele, který jede do rodiny a 

pracovník OSPOD mu poskytuje součinnost. Podle § 14, z. č. 359/1999 Sb. 
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„Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje součinnost soudu při výkonu 

rozhodnutí o výchově nezletilých dětí podle zvláštního právního předpisu 12.“ 

 Dle výpovědí pracovníků OSPOD, jejich přítomnost u výkonu rozhodnutí 

většinou vyžadují soudní vykonavatelé, protože pracovníci OSPOD rodinu a dítě 

znají a samotný odběr tak může probíhat klidněji. Pokud je to nutné, probíhá 

odebírání za asistence justiční stráže a v náročnějších případech i za přítomnosti 

policie. Pokud se z rodiny odebírá více dětí, bývají přítomni vykonavatelé dva a 

také dva sociální pracovníci. Pracovníci také poukazovali na to, že v některých 

ohledech je velmi obtížná spolupráce při umisťování dítěte se zaměstnanci soudu a 

policie, jelikož nemají náležité zkušenosti s prací s dětmi a rodinami. Zejména 

u policie dochází k tomu, že výkon rozhodnutí mnohdy spíše stěžují. Tuto 

skutečnost nelze generalizovat, vždy záleží na konkrétních případech.  

 

Rodiče spolu s přítomným dítětem jsou v okamžiku odebírání poučeni 

o následných krocích vykonavatelem, případně pracovníky OSPOD. Rodiče také 

dostanou usnesení o nařízení předběžného opatření podle § 76a OSŘ Rodiče jsou 

dále informováni o zařízení, kam bude dítě umístěno. Děti bývají za určitých 

okolností seznámeny se situací podrobněji až během převozu do zařízení.  

 

V okamžiku kdy je dítě odebíráno na základě PO, je převezeno do zařízení 

vykonavatelem a sociálním pracovníkem OSPOD, v mnoha případech je dítě do 

zařízení dopraveno pouze v doprovodu pracovníka OSPOD. Rodiče na základě 

analýzy u převozu nebývají, pokud se jedná o výkon rozhodnutí PO. Pracovníci 

OSPOD argumentují tím, že pro rodiče není v autě volné místo, nebo že nemohou 

jet ve služebním autě. V některých situacích (týrané, zneužívané dítě) není 

přítomnost rodičů žádoucí.  
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Odebírání dítěte na základě PO bývají emocionálně nejvypjatější, protože se 

rodina ani dítě nemohou dopředu připravit na nastalou skutečnost. Pracovníci se 

pak snaží děti různými způsoby uklidňovat a vysvětlovat jim, proč a kam se 

přemísťují. Ke zklidnění dětí pracovníci často používají hračky, zabavují je čtením 

časopisů a nabízením bonbónů či jiných sladkostí. 

 

Někteří pracovníci OSPOD uvedli, že nemusí být odebírání přítomni v situaci, 

kdy se výkon rozhodnutí provádí u velmi malého dítěte, zejména u mimina. Záleží 

na vyhodnocení situace soudním vykonavatelem. Do tří let věku dítěte je dítě 

převáženo pouze za asistence zdravotníka a převáží se výhradně sanitním vozem.  

 

Děti bývají mnohdy odebírány také z jiného než z rodinného prostředí. 

V kazuistikách se děti odebíraly např. ze školního prostředí, nebo od osob, které 

měli dítě v danou chvíli na starost – např. prarodiče, sousedé apod. 

Pokud je dítě umístěné z jiného prostředí než z domova, dětem se také na místě 

vysvětluje, co je čeká a proč se tak děje. 

 

R : „U té nejstarší, co se odebírala ze školy, tam s ní o tom promluvila paní 

učitelka a pak jsme s ní tam hovořili i my. Ona to teda v tu chvíli brala tak, že jede 

teda na nějaký pobyt.“ (O4 – K1)  

 

Průběh odebírání u konkrétních kazuistik většinou pracovníci hodnotili jako 

bezproblémový. 

 

R: „My jsme tam přijeli, děti už to věděly, děti měly radost, vytahaly si ty svý 

baťůžky a už šly. Ptaly se mě po cestě, jaký to tam bude, kolik tam bude dětí a jaký 

tam maj hračky. Měli jsme sebou méďu Pusíka a četli jsme si méďu Pusíka celou 

cestu.“   
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„V tomhle případě to bylo fakt „jedem na vejlet“. Děti se pak v zařízení 

zklidněj, ale posmutněj.“ (O3 – K1) 

 

R: „Ten chlapeček byl takovej při tom  umísťování  zaraženej z celý tý situace, 

co se to dělo, ale myslim, že to pochopil, když jsme mu to vysvětlovaly v tý škole, 

tak jako mám pocit, že přiznal, že má jako ten hlad a že doma to není úplně 

všechno v pohodě. Hlavně on už to jednou zažil, před tím.“ 

T: „Že už byl umístěnej?“ 

R: „On už byl jednou umístěn, vlastně.“ (O4 – K2) 

 

T: „Jak probíhal odchod dětí  z rodiny?“ 

R: „Ta starší holčička, u který v postatě se objevila nějaká ta modřina v obličeji 

a to podezření na sexuální zneužívání ta už byla noc předtím u sousedky, u který jí 

ty rodiče nechali a nám to nahlásila dětská lékařka, jakože ta sousedka vzala tu 

holčičku k dětské lékařce. Takže ta holčička se brala od sousedky a vezla se do 

nemocnice za účasti policie na vyšetření.“ 

T: „A tam jste jela vy a vykonavatel?“ 

R: „Ne tam to bylo ještě v době, kdy soudní rozhodnutí už možná bylo, ale jako 

bylo to opravdu narychlo, že teď jí měla ta sousedka, která už jí u sebe dál u sebe 

nechtěla mít a navíc tam se objevilo todle podezření.“ 

T: „Takže jste tam byla vy a policie?“ 

R: „Ano.“ 

T: „A ta biologická rodina tam nebyla?“ 

R: „Ty u toho nebyli, ty vůbec nebyli doma.“ 

T: „A ta druhá holčička?“ 

R: „Tu druhou holčičku měla u sebe matka, takže během toho dne se teda 

vydalo předběžné opatření a ta holčička se vyzvedávala, v podstatě jsme naháněli 

maminku, kde jsou a měli být někde v Praze s tím partnerem, ale s tím, že už jako  
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věděla, že se něco děje, že už minimálně neměla tu druhou holku u sebe. Takže ve 

finále pak se nějak až ve večerních hodinách, možná po 10. hodině večer, se brala 

ta druhá holčička od tý sousedky, která chvilku měla tu první, kam přišla ta matka 

s tím partnerem.“ 

T: „A u toho už byl ten vykonavatel?“ 

R: „Ano samozřejmě.“ (O4 –K3) 

 

Práva a povinnosti v souvislosti s umisťováním dítěte do institucionální péče 
 

Jednou z otázek pro pracovníky OSPOD bylo také to, jestli dítě a rodiče znají 

svá práva, případně jaké mají možnosti a povinnosti v případě umisťování dítěte 

mimo biologickou rodinu. Pracovníci OSPOD se domnívají, že děti i rodiče svá 

práva a povinnosti znají. Nejčastěji ale bylo uváděno, že rodiny bývají poučeny 

soudem. Toto poučení však vyplývá zejména ze soudních rozsudků. Pokud jsou 

děti odebírány formou PO, jsou rodiče na místě poučeni vykonavatelem, příp. 

sociálním pracovníkem.  

V tomto případě jsou děti poučování přítomny, ale většinou danému poučení 

dostatečně nerozumí a mnohdy ani nevnímají. Většina dotazovaných dětí však 

o svých právech poučena nebyla nebo si na to již nevzpomínají. Děti se tak o svých 

právech mnohdy více dozví až v pobytovém zařízení. Z výpovědi dětí však 

vyplývá, že poučení se týká zvláště jejich povinností než že by byl kladen důraz na 

jejich práva.  

 

Dívka umístěná v DD 

T: „Znáte svoje práva, možnosti?Byla jste o nich poučena?“  

R: „ Dřív ne.“ 

T: „A od kdy o nich víte?“ 
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R: „Od tý doby, co jsem začala chodit na střední školu, tak jsem se něco 

dozvěděla.“ 

T: „A že by třeba tady v ústavu vás informovali nebo sociální pracovnice na co 

máte právo?“ 

R: „To ne, akorát ředitelka vždycky jednou za rok přečetla ten vnitřní řád. Jako 

máte právo a máte povinnosti, ale spíš jako máte povinnosti, než práva.“ 

 

Na svá práva děti bývají upozorňovány v některých případech rodiči. Pracovníci 

OSPOD se na poučování dětí o svých právech nezaměřují, spíše se jim v okamžiku 

odebírání snaží objasnit danou situaci a zmírnit následky náhlého odebrání, aby byl 

převoz co nejméně emociálně zatěžující pro všechny zúčastněné.   

Na otázku, zda pracovníci poučují dítě a rodinu o svých právech odpovídali 

následovně: 

 

T: „A myslíte, že  znají všichni zúčastnění svá práva a povinnosti? Kdo je o nich 

případně informuje?“ 

R: „Nedokážu odpovědět.“ (O1) 

 

R: „Znají všichni zúčastnění, tím mám na mysli dítě a rodinu, svá práva, 

možnosti, povinnosti?“ 

T: „Já jsem přesvědčená, že ano, měla byste se zeptat ještě jich, ale soud je 

vždycky poučuje“ (O2) 

 

Osobnostní podpora pracovníků OSPOD v souvislosti s umisťováním dítěte 
do institucionální péče 

 

Vzhledem k tomu, že odebírání a umisťování dítěte s sebou přináší zátěžové 

situace také pro pracovníky OSPOD, ráda bych se věnovala také otázce, zda mají 

pracovníci OSPOD nějakou formu osobnostní podpory. Rozhodování o umístění či 
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později samotné odebírání dítěte je velmi citlivé období, kdy jsou na pracovníky 

kladeny vysoké nároky. Pracovníci bývají také mnohdy pod velkým tlakem.   

Pracovníci na všech zkoumaných OSPOD uvedli, že podporu mají od svých 

kolegů a vedoucích pracovníků. Pracovníci si většinou své zážitky sdělují 

neformálně navzájem se svými kolegy, což pro ně představuje určitou formu 

podpory. Z výpovědí pracovníků OSPOD je patrné, že odebírání dítěte je pro ně 

sice nepříjemné, ale tyto situace berou jako běžnou součást svojí práce, kterou 

všichni zažili, popovídají si společně o tom a „jedou“ dál. 

Kromě jednoho zkoumaného OSPOD mají pracovníci zkušenost také s účastí na 

supervizi68. V polovině dotazovaných OSPOD mají supervize pravidelně. 

Pracovníci, kteří prošli či procházejí supervizí, jí hodnotí převážně pozitivně. 

Pracovníci uváděli, že má svůj význam a je dobré získat nadhled a podporu od 

druhých nezaujatých lidí.  

 

T: „ A máte nějakou osobnostní podporu? Třeba supervizi nebo nějaké jiné 

formy? Nebo na koho se obrátit?“ 

R: „Tak já jsem tady kurátorka sama, tak určitě mě v mých začátcích hodně 

pomohly kolegyně z jiných OSPODů, protože už byli zkušený. Supervizi máme až 

jakoby letos, měli jsme teda před tím nějakou supervizi, ta nám moc nepomohla. 

Teď máme od září supervizi.“ 

T: „A myslíte, že to k něčemu je ta supervize?“ 

R: „Tak já si myslím, že supervize, určitě ta myšlenka je dobrá, ž opravdu se 

tam dají rozebrat nějaké případy, člověk by si z toho měl odnést pro sebe nějakou 

cestu, a hlavně by se mu mělo  ulevit nebo získat nějaký náhled. Když je vedená 

dobře ta supervize, určitě to má jako smysl.“ (O8) 

 

                                                
68 Matoušek supervizi definuje jako kvalifikovaný dohled nad průběhem programu nebo 

projektu zaměřený na kvalitu činnosti pracovníků.  
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Na jednom OSPOD mají pouze své individuální supervize v rámci dalšího 

vzdělávání pracovníků, v současné době ale nikoli v rámci oddělení SPOD. 

 

Důvodem proč některé OSPOD supervize aktuálně nemají, je nedostatek peněz 

či neochota pracovníků ke skupinové supervizi. Pracovníci ale argumentují tím, že 

na pracovišti procházejí intervizí69 v rámci pracovního kolektivu a ta je pro ně plně 

dostačující.   

 

Pracovníci se shodují také v tom, že velmi záleží na osobnosti supervizora. 

Supervizor dle některých pracovníků musí být schopen supervizi vést, řídit, 

vyhodnocovat a korigovat účastníky. Někteří respondenti by také ocenili, aby se 

v rámci supervizí řešily vztahy na pracovišti. Pokud jsou pracovníci se 

supervizorem nespokojení, považují to spíše za ztrátu času a supervize pro ně není 

přínosná.   

 

4.6. Volba ústavního zařízení  
 

Volba zařízení se odvíjí od několika faktorů: důvodu odebrání dítěte, věku 

dítěte, vzdálenosti pobytového zařízení od rodiny, sourozenců, potřeb dítěte a 

kapacity zařízení.  

 

Kojenecký ústav (KÚ) a dětský domov pro děti do 3 let (DD 0-3) 

V případě malého věku dítěte se volí kojenecký ústav, či dětský domov pro děti 

do 3 let. Na základě analýzy bylo zjištěno, že děti jsou nejčastěji umístěné do 

těchto typů zdravotnického zařízení z následujících důvodů: opuštění dítěte matkou 

                                                
69 Sdílení případové práce, zkušeností, vzájemné podpory a reflexe mezi kolegy.  



 67/130 

již v porodnici, předběžný souhlas matky k adopci, neochota či neschopnost matky 

pečovat o dítě s postižením a týrání dítěte.  

Sociálně–ekonomické důvody se v tomto typu zařízení prakticky neobjevují. 

V některých případech se jedná pouze o přidružený problém.  

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)  

Pracovníci OSPOD upřednostňují pro mladší děti umístění do ZDVOP. Do 

tohoto konkrétního zařízení jsou umisťovány děti nejčastěji ze sociálních důvodů. 

Jedná se především o bytovou nouzi. Hlavní příčinou bývá nezaměstnanost rodičů. 

Vzhledem k omezenému množství tohoto typu zařízení, nebývají děti vždy 

umístěny v blízkosti místa bydliště. Do ZDVOP jsou děti umisťovány především 

na základě volné kapacity. Do ZDVOP mohou být umístěny děti od narození do 18 

let. ZDVOP se ale brání přijímání dětí s psychiatrickými diagnózami, a to z toho 

důvodu, že ZDVOP nemá vytvořené podmínky pro přijetí takto nemocných dětí a 

mohou tak vznikat problémy mezi dětmi. Sociální pracovnice zkoumaného 

ZDVOP však poukázala na fakt, že pracovníci OSPOD mnohdy psychiatrické 

onemocnění u dítěte zatajují, aby dítě co nejrychleji umístili. Tyto praktiky však 

údajně velmi narušují chod v rodinné skupině a vztahy mezi dětmi.   

 

Diagnostický ústav (DÚ) 

Diagnostickým ústavem procházejí všechny děti starší 3 let, které mají být 

následně umístěny do školských zařízení. V diagnostickém ústavu proto najdeme 

děti se všemi druhy problémů. Z rozhovoru se sociální pracovnicí v DÚ vyplynulo, 

že děti jsou v DÚ nejčastěji umístěné v 50% ze sociálních důvodů a v 50% 

z výchovných důvodů.  

Pobyt v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů.  
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V případě, že je dítě umístěno do školských zařízení, musí diagnostika dítěte 

vždy předcházet umístění. Na základě podrobného vyšetření dítěte je zvoleno 

nejvhodnější následné zařízení. 

 

Umisťování do dalších ústavů probíhá na podkladě zpráv z DÚ. Diagnostický 

ústav primárně posuzuje, zda bude dítě umístěno do DD nebo DDŠ a následně se 

volí nejvhodnější zařízení podle blízkosti rodiny nebo osob, které projevují o dítě 

zájem a podle kapacity vybraného zařízení. Pokud má dítě sourozence DÚ dbá při 

volbě zařízení na zachování sourozeneckých vazeb. 

 

Předmětem zkoumání bylo také to, zda je možné nějakým způsobem obejít 

diagnostický ústav, tj. zda je možné, aby dítě bylo umístěno rovnou do ústavního 

zařízení bez diagnostikování dítěte. 

Na čtyřech OSPOD pracovníci odpověděli, že v žádném případě DÚ obejít 

nelze, pokud má být dítě následně umístěno do zařízení.  

Avšak ve zbylých čtyřech případech pracovníci sdělili, že v určitých případech 

je možné dítě do DÚ neumístit. Někteří pracovníci také uvedli, že v ojedinělých 

případech lze provést tzv. zkrácenou diagnostiku. Jedná se nejčastěji o případy 

oboustranně osiřelého dítěte, popř. bezproblémového dítěte. Vše závisí především 

na celkovém vyhodnocení DÚ, následného zařízení a OSPOD. Rozhodující slovo 

má však DÚ, který by musel situaci vyhodnotit tak, že je pro dítě prospěšnější 

umístění rovnou do zařízení.  

Většina pracovníků se s tím ale ve své praxi nesetkala.  

 

 T: „Lze nějakým způsobem obejít diagnostický ústav? V případě třeba 

bezproblémového chování dítěte, u malého dítěte, nebo když je z dobrého 

sociálního prostředí?“ 

R: „No, já vám to řeknu upřímně, lze. Nemělo by, ale lze.“ 
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T: „A to je v  jakých případech?“ 

R: „Lze to v případech, no, lze to v případech kdy my si myslíme, že by to dítě 

nemělo tou diagnostikou projít za prvé to je v podstatě asi na naší úvaze. Nevidim 

důvod proč by dítě, který je odebíraný z rodiny na základě nějakýho týrání mělo 

projít diagnostikou, vyloženě diagnostikou. A stejnou diagnostikou jako procházejí 

třeba klienti s problémovým chováním nebo trestnou činností. Nevidim jedinej 

důvod proč by tou diagnostikou mělo projít úplně stejnou.  Ale lze to po dohodě s 

příslušným zařízením.“ 

T: „Jako s diagnostickým ústavem?“ 

R: „No s diagnostickým ústavem v každém případě a i s příslušným zařízením.“ 

T: „Jo jako kam jde potom?“ 

R: „Hm, hm.“  

T: „A stává se to často?“ 

R: „Velmi výjimečně, ale stává. Já si skutečně nemyslím, že by každé dítě, který 

bude umísťovaný by tou diagnostikou mělo projít, byť zákon hovoří jinak.“ (O1) 

 

Na jednom OSPOD dotazovaná sociální pracovnice s pobyty dětí v DÚ příliš 

nesouhlasí a pobytům v DÚ se snaží vyvarovat dobrovolnými pobyty. Pokud rodič 

sám požádá ústavní zařízení o umístění dítěte na přechodnou dobu a nejedná se 

o umístění na základě rozhodnutí soudu, diagnostika dítěte umístění do ústavu 

nepředchází. 

Pracovníci ve školských zařízeních avšak neměli zkušenosti s tím, že by dítě 

diagnostikou neprošlo. 

 

Někteří pracovníci OSPOD se domnívají, že ne všechny děti by měly za každou 

cenu projít pobytem v DÚ. Názory pracovníků na umisťování dětí do DÚ se lišily 

i v konkrétních problémových okruzích. Např. u týraného či zneužívaného dítěte 
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nebyly názory pracovníků jednotné. Pracovníci se jednoznačně neshodli na tom, 

zda takové dítě diagnostikovat či ne.   

Ačkoli se názory některých sociálních pracovníků na umístění dítěte do DÚ 

lišily, většina pracovníků OSPOD a školských zařízení byla zastáncem diagnostiky 

dítěte, protože z jejich pohledu je nutné, aby dítě bylo umístěné do co 

nejvhodnějšího zařízení, a to může být zvoleno nejlépe na základě provedené 

diagnostiky.  

 

Dětský domov (DD) 

Pokud má být dítě umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy, volí se DD 

v případě, že se jedná o dítě, které nemá závažné poruchy chování. Děti bývají do 

DD zpravidla umísťovány ve věku od 3 do 18 let. 

Ve zkoumaném DD se nejčastěji přijímají děti z následujících důvodů: 

záškoláctví, týrání, nevhodné domácí prostředí (alkoholismus rodičů, závislost na 

návykových látkách), špatná sociálně – ekonomická situace rodiny.  

 

Dětský domov se školou (DDŠ) 

Dětský domov se školou se upřednostňuje jako následné zařízení pro děti 

zpravidla od 6 do 15 let, které mají závažné poruchy chování či učení (ADHD) 

nebo duševní poruchy, které vyžadují výchovně léčebnou péči. Tyto děti však musí 

mít nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovu. Na předběžné opatření 

může být dítě do DDŠ umístěno pouze pokud se velmi brzy očekává změna formy 

na ústavní či ochrannou výchovu. 

 

Výchovný ústav (VÚ) 

Pokud je dítěti staršímu 15 let nařízena ústavní výchova nebo uložená ochranná 

výchova, z důvodu velmi závažné poruchy chování, je umístěno do VÚ. 
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Nejčastějšími důvody umístění do zkoumaného VÚ jsou: trestná činnost, 

násilná trestná činnost, absence ve škole, zneužívání omamných látek. Tyto 

důvody se mnohdy pojí s dalšími: nerespektování rodičů, útěky z domova, 

nefunkční rodina, sociálně slabá rodina. 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) 

Umístění dítěte do DOZP se volí v případě, že rodiče nezvládají péči či nejsou 

schopni pečovat o dítě se zdravotním postižením. Do tohoto typu zařízení se 

umísťují také děti se speciálními potřebami, které mají nařízenou ústavní výchovu 

a školská zařízení nejsou schopna dítěti zajistit adekvátní odbornou péči.  
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Vzdálenost od místa bydliště 

Diagnostický ústav na základě celkového vyšetření dítěte volí další typ 

školských zařízení. 

Děti, které jsou po skončení diagnostiky umístěny do následného zařízení, 

zůstávají zpravidla v jednom kraji. Do jiného kraje jsou přemístěny pouze pokud 

dojde k přestěhování rodiny, nebo se rodina zdržuje jinde a také pokud je nutné 

dítě umístit do specializovaného zařízení. Pro volbu vhodného zařízení pro dítě je 

vzdálenost zařízení od místa bydliště rodičů jedním z rozhodujících kritérií. Na 

většině zkoumaných OSPOD bylo zjištěno, že je v současné době větší snaha děti 

umísťovat v blízkosti bydliště rodičů. Toto rozhodnutí však není v kompetenci 

pracovníků OSPOD, ale je to čistě na uvážení DÚ. DÚ v některých případech 

konzultuje s OSPOD vybrané zařízení pro umístění dítěte, ale není to běžným 

zvykem.  

Někteří pracovníci OSPOD uvedli, že ne vždy se daří umístit dítě co nejblíže, 

ačkoli se v současné době setkávají s větší snahou. V některých případech se 

upřednostňuje především volná kapacita zařízení či speciální potřeby dítěte nebo 

vzdělávací možnosti. 

 

R: „No, jak kdy, my i myslíme, nebo máme takový pocit, že se využívá spíše ta 

volná kapacita. Jakože, by bylo co neblíže domovu, ne vždy se daří.“ 

„Problém je pro ty rodiče i třeba vzdálenost dejme tomu 40 km, nemají auto a 

není tam dopravní spojení, tak i to je pro ně daleko. Pak na druhou stranu máme 

rodiče, který ať by to měli 30km nebo tady 10 km za nosem, tak tam stejně 

nejednou. Takže jako tam nejde o tu vzdálenost jako o ten zájem ze strany rodičů a 

snahu, jestli chtějí být s dítětem v kontaktu nebo nechtějí. Můžete je přemlouvat 

horem dolem, když si řeknou, že tam nepojedou tak tam nejedou. „ (O4)  
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Pokud je dítě umisťováno daleko od rodičů může to být také z důvodu týraného 

dítěte, kdy kontakt s rodinou není žádoucí nebo v případě volby specializovaného 

zařízení, kterých není takové množství.   

 

Z analýzy ústavů vyplynulo, že je snaha děti umísťovat poblíž místa bydliště. 

Nejvíce se tak daří KÚ, DD 0-3, DD. Diagnostický ústav je volen dle spádovosti, 

tudíž v době diagnostického pobytu není možné zajistit blízkost pro všechny. DÚ 

se ale dále snaží, aby bylo dítě následně umístěno co nejblíže k rodičům nebo 

osobám, které mají o dítě zájem.  

 

Umisťování sourozenců 

Sourozenci bývají umisťováni vždy společně, je to běžný postup, který je 

doporučován v zákoně o SPO. Sociální pracovníci, pokud potřebují umístit 

sourozence, nejčastěji hledají místo ve ZDVOP. Ve ZDVOP jsou sourozenci 

umísťováni na jeden byt a pečuje o ně jedna společná „teta“. Z analýzy vyplynulo, 

že pokud ve ZDVOP nemají místo pro všechny sourozence, pracovníci OSPOD 

hledají jiná volná zařízení, aby „netrhali“ sourozenecké skupiny.  

Také DÚ dbají na zachování sourozeneckých vazeb v době, kdy vybírají vhodné 

následné zařízení pro děti. 

V ojedinělých případech nejsou sourozenci umísťováni společně. Někdy se 

stává, že mezi sourozenci je větší věkový rozdíl, proto je jedno dítě umístěno třeba 

do KÚ, ale dle pracovníků dítě časem doputuje za svým starším sourozencem.   

V ústavních zařízeních pracovníci potvrdili, že sourozenecké skupiny bývají 

zachovány, pokud je to možné. Sourozenci nebývají umísťováni společně, pokud 

jeden ze sourozenců má jiné speciální potřeby (např. jeden ze sourozenců má 

zdravotní postižení, psychiatrické onemocnění apod.) nebo pokud se u jednoho ze 

sourozenců projevují závažné poruchy chování. Sourozenecké skupiny se proto 
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neobjevovaly ve výchovném ústavu, domově pro osoby se zdravotním postižením 

a dětském domově se školou. 

 

 

4.7. Standardizované postupy při umisťování dítěte do 
institucionální péče (individuální plány péče, metodiky) 

 

Standardizované postupy OSPOD 

 

Individuální plány péče (IPP) 

V souvislosti s umísťováním dítěte do institucionální péče bylo předmětem 

zkoumání také to, zda pracovníci OSPOD vytvářejí dítěti individuální plán péče, 

ve kterém by byly pracovníkem a klientem stanoveny cíle a postupy spolupráce.  

V naprosté většině případů, s výjimkou jednoho OSPOD, pracovníci v současné 

době nevytvářejí dítěti ani rodičům individuální plány práce.  

Důvodem, proč tak pracovníci nečiní, je zejména nedostatek času a 

poddimenzovaný stav pracovníků. 

Dle výpovědí mají pracovníci OSPOD postupy jak pracovat s rodinami 

„v hlavě“. Pracovníci dále uváděli, že vše se velmi podrobně vede 

v opatrovnickém spisu a psaní plánů jim tudíž připadá nadbytečné.  

Avšak s vytvářením IPP pracovníci počítají v souvislosti s novelou zákona 

o SPOD.  

Individuální plány péče nemají stanoveny ani děti, u kterých se uvažuje nad 

ústavní výchovou. 

V zařízeních proto není na co navazovat. Většina plánů se vytváří až 

v pobytovém zařízení. S dítětem jde do zařízení jeho osobní list, kde pracovníci 

popisují dítě, rodinu, co umístění předcházelo, čeho se případně dítě dopustilo, jaká 

je rodinná situace a co případně navrhují.  
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Pouze na jednom OSPOD bylo zjištěno, že se snaží o vytváření individuálních 

plánů péče, ale pouze u závažnějších případů. V případě tohoto OSPOD se 

pracovníci dohodli, že IPP budou vytvářet u dětí s ustanoveným soudním 

dohledem. IPP však není vytvářen ve spolupráci s klientem.  

 

Metodiky 
 

 V rámci šetření bylo snahou zjistit, zda pracovníci na OSPOD mají k postupu 

umisťování dítěte do ústavního zařízení vypracované nějaké interní metodiky 

(postupy) či manuály. 

V žádném ze zkoumaných případech neměly OSPOD vypracované interní 

metodiky.  

Zpravidla se pracovníci řídí především zákony, metodickými pokyny a 

instrukcemi ministerstev. 

Někteří pracovníci také uvedli, že existují vypracované metodiky krajskými 

úřady, ale téměř všichni pracovníci odpovídali, že veškeré metodické pokyny jsou 

příliš široké a nelze je „napasovat“ na všechny případy. V metodikách jsou sepsány 

především jakési obecné zásady a principy, které je třeba znát a dodržovat. 

Většinou se pracovníci řídí zaběhnutými postupy na OSPOD, vlastním citem, 

„selským“ rozumem a případně vychází ze své mnohdy několikaleté praxe. 
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Standardizované postupy ústavních zařízení 

 

Individuální plány péče 

 

Individuální plány péče o dítě se na základě šetření vytváří až po vstupu dítěte 

do zařízení. Téměř všechna zařízení shodně uvedla, že děti nepřichází do zařízení 

s žádným psaným plánem péče vypracovaným OSPOD, na který by mohli 

pracovníci navazovat. S plánem péče děti přicházely pouze pokud absolvovaly 

předchozí pobyt v DÚ, který dětem vypracovává tzv. „program rozvoje osobnosti“. 

Tuto povinnost DÚ ukládá §2 z. č. 109/2002 Sb. 

V žádném případě dítě nepřišlo s psaným plánem péče do zdravotnických 

zařízení (KÚ, DD 0-3), dále do ZDVOP a DOZP.  

 

Kojenecký ústav, Dětský domov (0-3) 

V KÚ a DD (0-3) se v průběhu pobytu vytváří tzv. výchovný plán dítěte a 

pokud dítě přechází do následného zařízení, výchovný plán se předává. Z KÚ se 

60% dětí vrací do biologické rodiny, 30% jde do NRP a výchovné plány se 

předávají pouze u 10% dětí, které jsou následně umístěny nejčastěji do DOZP, kde 

by se na daný plán mělo dle pracovnice KÚ navazovat. U dětí se zdravotním 

postižením se vytváří také zdravotní plány.  

V DD 0-3 bylo zjištěno, že výchovný plán dítěte zpracovává výchovná sestra. 

Do výchovných plánů se zaznamenává vývoj dítěte a dané plány se porovnávají 

s harmonogramem, kde je stanoveno, co by mělo dítě umět v jakém věku. Pokud 

dítě nesplňuje tabulky, zjištěné odchylky se zaznamenají a řeší s odborníky, např. 

když je dítě zhoršené v řeči povolá se logoped. Výchovný plán se přikládá ke 

kompletní zprávě dítěte. Většina dětí odchází ze zařízení do rodin a kompletní 

zpráva se zasílá dětskému lékaři. 
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 

V ZDVOP jsou dětem vytvářeny individuální plány. Děti starší 6 let se na 

tvorbě plánu podílejí. 

Tento plán sestavuje sociální pracovnice, „teta“ a vedoucí ZDVOP. Rodiče na 

tvorbě plánu nespolupracují a daný plán se dále, pokud je dítě přemístěno, 

nepředává.  

 

Diagnostický ústav, Dětský domov, Dětský domov se školou 

V diagnostickém ústavu se vytváří dítěti plán, který se nazývá „Program rozvoje 

osobnosti“ (PRO). Tyto plány jsou součástí závěrečné zprávy etopeda.  V PRO je 

obsaženo doporučení, co u dítěte dál rozvíjet a co podporovat. 

Školská zařízení, která přijímají děti z největší části z diagnostického ústavu, se 

na plány snaží navazovat. Etopedi z diagnostických ústavů jezdí 1x – 2x ročně do 

následných zařízení na tzv. etopedické dohlídky a kontrolují plány, hovoří o dětech 

a rozvíjí PRO s vychovateli v následných zařízeních.  

V DDŠ bylo zjištěno, že ne všechny DÚ tyto PRO vytvářejí. 

V DD pracovníci navazují na PRO, který se obnovuje každého ¼ roku. 

Pracovníci v DD v PRO hodnotí dítě, zaznamenávají jak se jim stanovené cíle daří 

naplňovat a jak budou dále postupovat. V PRO se hodnotí vztah dítěte k autoritám, 

k vrstevníkům, volní vlastnosti.  

Na PRO se ale děti nepodílí a dle jejich výpovědí nemají ponětí o jeho tvorbě. 

 

Výchovný ústav 

Ve zkoumaném VÚ je dětem vypracován individuální plán osobnostního 

rozvoje dítěte (IPORD). Jednou za ¼ roku pracovníci zhodnotí vývoj dítěte a 

plánuje se další práce s dítětem. Na vypracování IPORD se podílí škola, etoped a 

vedoucí příslušného oddělení. Pracovníci mají každého čtvrt roku porady, kde se 
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IPORD probírají a vyhodnocují. IPORD je také předán dítěti v tištěné podobě a 

dítě následně plán podepíše potvrdí, zda s ním souhlasí či nesouhlasí. 

Ve VÚ se tvoří také týdenní plány, které vytváří dítě ve spolupráci 

s vychovatelem. V týdenních plánech jsou stanoveny čtyři úkoly, které dítě musí 

vdaném týdnu splnit. Dva úkoly si navrhuje samo dítě a další dva vychovatel.  

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

V domově je každému dítěti vytvořen ošetřovatelský a výchovný plán. Oba 

plány se vzájemně prolínají. Ošetřovatelský plán je tvořen zdravotní sestrou, kde 

jsou stanoveny postupy práce s dítětem ve vztahu  k jeho zdravotnímu postižení. 

Výchovný plán vytváří výchovná pracovnice. 

 

Metodiky 

Metodiky či manuály, týkající se příjmu dítěte, se objevily pouze v některých 

zařízeních. 

V DDŠ pro přijetí užívají vnitřní příkazy vedoucí, ve kterých je vypracován 

postup pracovníků. 

DOZP se řídí svými vnitřními standardy. 

Ve VÚ mají k příjmu dítěte vypracovaný „nástupní list“, kde jsou v bodech 

stanoveny všechny úkoly, které musí být v rámci příjmu provedeny.  

Všichni pracovníci zkoumaných zařízení uvedli, že při příjmu dítěte postupují v 

souladu s vnitřním řádem zařízení. 

ZDVOP nemá vypracované žádné postupy, mají vypracovanou pouze dohodu, 

kterou sepisují s rodičem.  

V KÚ a DD (0-3) postupují podle metodických pokynů pediatrů, ale pracovnice 

podotkly, že každý případ je jiný a řídí se především medicínskými principy. KÚ 

má své interní postupy na vyšetření dítěte. 
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Pouze v případě VÚ se vyskytl požadavek na vypracování manuálů, které by 

postupy pracovníků sjednotily. 

 

 

5. Zkušenosti a hodnocení umisťování do 
institucionální péče z pohledu dětí 

 

V rámci analýzy byly dotazovány také děti umístěné do několika typů ústavních 

zařízení. Snahou těchto rozhovorů bylo získat co nejobjektivnější pohled na 

zkoumanou problematiku a především zjistit, jak děti své umístění do zařízeních 

vnímali. Rozhovory byly provedeny s dětmi umístěnými v ZDVOP, DD a DÚ 

z nejrůznějších důvodů. Dále byl realizován rozhovor s již dospělou dívkou, která 

strávila v dětském domově 10 let. 

Ve většině případů však pracovníci OSPOD děti na umístění nijak nepřipravili 

ani je předem neinformovali. V naprosté většině dotazovaných se o možnosti 

umístění dozvěděli od svých rodičů, sourozenců či jiných příbuzných. Od 

sociálních pracovníků se o odchodu do zařízení dotazované děti nejčastěji 

dozvěděly až v momentě odebírání. Pouze dvě respondentky uvedly, že byly 

sociálními pracovnicemi obeznámeny v době před umístěním s možností odchodu 

do pobytového zařízení. Jednalo se tak v případě dívky, která byla odebrána ze 

sociálně – ekonomických důvodů a v případě dívky, která byla sexuálně 

zneužívaná partnerem matky.  

 

T: „A během toho rozhodování o tom, že půjdeš do dětského domova, mluvil 

s tebou o tom někdo, byla jsi u toho přítomna? Probíralo se to?“  

R: „Ne, ne.“ 

T: „Věděla jsi, že tady ta možnost hrozí?“ 
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R: „Ne, jako já jsem to věděla, ale nikdo mi nic neřikal.“ 

T: „A věděla jsi to, že ti to řekla máma?“ 

R: „Ne mě to řikal, můj brácha, kterej tady taky byl.“ 

(Dívka 15 let, DD) 

 

T: „Pamatujete si, od koho jste se poprvé dozvěděla, že půjdete do zařízení?“ 

R: „Sociálka, přišla domů a odvezla nás. Normálně nám to řekla a pak nás 

rovnou odvezla.“ 

T: „Takže to bylo takhle narychlo? Dopředu jste nic nevěděli?“ 

R: „ No, ne.“ 

 
(Dívka 20 let, DD)  

 

Nadpoloviční většina dotazovaných dětí znala důvod svého umístění do ústavní 

péče. 

U některých dětí není z dostupné dokumentace ani z výpovědí jasné, kdo je do 

konečného zařízení přivedl. V ostatních případech při umisťování byly zpravidla 

přítomni pracovníci OSPOD a soudní vykonavatel. Z výpovědí dětí vyplynulo, že 

rodiče neměli možnost děti doprovázet do zařízení.  

 

T: „A kdo tě sem přivedl do diagnostického ústavu?“ 
R: „Jako sem dovnitř? Naše sociální pracovnice“ 
T: „A ještě někdo? Mamka už s váma nejela?“ 
R: „Maminka nemohla, protože bylo plný auto, tak nemohla jet.“ 
T: „A myslíš si, že kdyby nebylo plný auto, tak by jela?“ 
R: „Jo, ona chtěla jet, ale nemohla.“ 
T: „A to jí tam někdo řekl, že nemůže jet?“ 
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R: „No, že nemůže jet, že by to hlavně pro nás bylo těžší. My jsme na sobě 

hodně závislý s mámou a jako s bráchou, tak jako psychicky, takže by to pro nás 

bylo těžší.“ 

T: „A myslíš si, že by to bylo těžší?Že bys ani nechtěla, aby ta mamka s váma 
jela?“ 

R: „To ne, to bych nechtěla, to by pro mě bylo těžší a pro bráchu taky.“ 
(Dívka 13 let, DÚ) 
 

Většina dětí se nepamatuje, resp. nedokáže rozlišit, kdo je umísťuje do zařízení. 

Pracovníci se buď nepředstaví, nebo je nad rámec rozumové vyspělosti dětí rozlišit 

pracovníka OSPOD od soudního vykonavatele či dalších přítomných dospělých. 

Často byly děti údajně umisťovány jiným pracovníkem OSPOD, než který nad 

rodinou vykonával dohled. 

 

T: „Pamatuješ si, od koho jsi se dozvěděla,, že půjdeš do zařízení?“ 

R: „Od kriminálky.“ 

T: „A kdo tě sem přivedl?“ 

R: „Kdo mě sem přivedl?Jeden sociální pracovník, vlastně.“ 

T: „A to byl tvůj sociální pracovník?“ 

R: „Nene, to byl nějakej náhradní, já jsem doteď nepochopila, proč mě sem vezl 

on.“  

(Dívka 16 let, ZDVOP)  

 

T: „Chodila za vámi domů nějaká paní, říká se té pani sociální pracovnice, říká 

ti to něco?  Chodila k vám domů nějaká pani, která by si s váma povídala?“ 

R: „Jo.“ 

T: „Jo? A chodila často?“ 

R: „Často chodila.“ 
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T: „A řekneš mi jak často chodila?“ 

R: „3x.“ 

T: „A co tam s váma dělala?“ 

R: „Čokoládu nosila, jak se máme ve škole…“ 

T: „A ta vám neřekla, že půjdete do Klokánku?“ 

R: „Ne.“ 

T: „A chodila sama?“ 

R: „Dvě byly.“ 

T: „A pamatuješ si na to když jsi odcházel z domu?Kdo tě třeba sem dovedl?“ 

R: „Taková pani.“ 

T: „A to byla ta pani co za váma chodila? Nebo to byla jiná pani?“ 

R: „Jiná pani.“ 

T: „Jiná pani? A takže jenom ta pani tě sem přivedla?“ 

R: „Ještě nějakej pán.“ 

(Chlapec 7 let, ZDVOP) 

 

Většina dětí si na návštěvy pracovníků OSPOD v rodinách vzpomíná a dovede 

popsat jejich vykonávané činnosti. Děti nejčastěji uváděly, že s nimi sociální 

pracovníci vedly rozhovory týkající se školy a rodinné situace. Pouze jedna rodina 

byla napojena na terénní služby. Děti znají svoji sociální pracovnici OSPOD, která 

je alespoň v minimálních lhůtách daných zákonem navštěvuje, avšak spíše jen od 

vidění, jméno zpravidla neznají. V některých případech se sociální pracovnice 

během pobytu v zařízení i několikrát změnila. 

Sourozenci byly umisťováni do jednoho zařízení. Rozsah kontaktu mezi 

sourozenci záležel na typu a pravidlech daného zařízení. Sourozenecké vazby jsou 

nejvíce zachovány ve ZDVOP, v DD bývají sourozenci umisťováni v jedné 

rodinné skupině, avšak sourozenci opačného pohlaví nemohou bydlet na 

společném pokoji, naopak v DÚ je kontakt mezi sourozenci opačného pohlaví 
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nedostatečný. Kontakt je omezen  pouze na setkávání ve škole či při společném 

stravování. Sourozenci nejsou umísťováni pohromadě v případě konfliktů mezi 

nimi. 

Děti byly seznámeny s pravidly chování a režimem v daných zařízeních. Starší 

děti (zpravidla 13 let +) znají, resp. byly seznámeny se svými právy až po umístění 

do zařízení, avšak podotýkaly, že větší důraz je kladen na jejich povinnosti. 

Jen některé děti měly možnost využít služeb psychologa. Možnost využití 

psychologa v některých zařízeních nebyla dříve dostupná. 

Většina dotazovaných dětí byla umístěna v blízkosti svého původního bydliště, 

přesto však vždy děti musely změnit školu, zpravidla vícekrát (škola při pobytu 

v DÚ a DD). Tam, kde to bylo v zájmu dítěte, bylo zařízení voleno dál od místa 

původního bydliště, jednalo se o případ sexuálního zneužívání. 

Děti o zpracovávání individuálních plánů v zařízení neví, rovněž neví, co IPP 

znamenají, ani se jejich zpracování neúčastnila. Ve dvou případech nebyl IPP 

nikdy vypracován, protože v  době umisťování dívek do DD nebyla povinnost ho 

vytvářet.  

Na otázku, zda se něco umístěním změnilo, odpovídaly děti různě. Uváděly 

úzkost, nechutenství, větší podrážděnost, stesk po kamarádech z předchozího 

zařízení, stesk po rodině, v jednom případě se změnil vztah k matce – dívka s ní 

nyní nechce být v kontaktu. Jako pozitivní bylo vyhodnoceno nalezení nových 

přátel. 
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6. Shrnutí zjištěných skutečností 
 

Vyhodnocením zjištěných skutečností jsem dospěla k těmto závěrům: 

- ve většině případů umístění bylo více důvodů k ústavní péči; nejčastěji se 

jedná o kumulované problémy  

- nejčastějšími důvody pro umístění jsou ve Středočeském kraji špatná péče a 

nezájem rodičů o dítě a problémové chování dítěte spolu se sociálními důvody. Ve 

všech případech se jednalo o nějakým způsobem disfunkční či selhávající rodiny. 

Špatné sociální poměry rodiny jsou jedním z důvodů pro umístění, ačkoli podle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, sociální důvody nemohou vést k umístění do ústavní 

péče, protože tak dochází k porušování práva rodiny na její soukromý i rodinný 

život, který zaručuje článek 8. Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod.70  Rodinám, které se ocitají v hmotné nouzi či nezvládají péči o své děti by 

měla být poskytnuta adekvátní pomoc a podpora, aby děti nestrádaly a bylo o ně 

náležitě postaráno. Tyto rodiny by měly být především napojeny na různé terénní 

služby. Aby se předešlo případným sporům o oprávněnosti umístění na návrh, resp. 

aby se obešlo soudní rozhodnutí, jsou zákonní zástupci dítěte často přesvědčováni, 

aby umístili své děti do ústavní péče na vlastní návrh. Jako pozitivum tohoto 

postupu může být zrychlení a zjednodušení postupů zejména při ukončení pobytu 

v ústavní péči.  

Přestože pracovníci OSPOD vyvíjejí snahu s rodinou pracovat i několik let a 

odvrátit tak umístění dítěte do ústavní péče, děti přesto nakonec končí v ústavních 

zařízeních. Několikaletá péče pracovníků OSPOD se tak zdá být málo efektivní. 

Problém spatřuji v tom, že rodinám chybí praktická pomoc a vedení, které 

                                                
70 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/82E3CE7F-5D3D-46EB-8C13-
4F3262F9E20B/0/CZE_CONV.pdf 
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pracovníci OSPOD nevykonávají. Práci s rodinou tak tvoří  především poskytování 

poradenství a pravidelná kontrola rodiny. Je třeba ale poznamenat, že se pracovníci 

OSPOD často setkávají s odmítavými postoji rodičů a s nezájmem či neschopností 

řešit tíživou situaci v rodině. Nutno podotknout, že OSPOD je také ve značné míře 

vnímán spíše jako represivní orgán, kterému rodina příliš nedůvěřuje. Tato 

skutečnost zhoršuje spolupráci OSPOD s rodinou. Pokud rodina sama chce docílit 

nějaké změny, pracovníci se snaží rodinu maximálně podpořit. Ovšem v okamžiku, 

kdy rodina spolupracovat odmítá, OSPOD v takových případech koná jen nutné 

povinnosti vyplývající z příslušných zákonů.  

Práce s dítětem a rodinou před umístěním v některých případech zcela chyběla 

nebo nebyla dostatečně efektivní, i přes dlouhodobý kontakt. Pokud pracovníci s 

rodinou před umístěním dítěte pracovali dlouhodobě, navštěvovali rodinu alespoň 

jednou do měsíce, pokud v rodině nebylo nic akutního. V době kdy problém v 

rodině kulminoval, většinou byli pracovníci s rodinou v kontaktu alespoň jednou 

týdně. Práce s rodinou spočívá zejména v dohlížení a kontrole stanovených úkolů a 

cílů, nikoli ve společné práci na jejich dosažení. 

V době, kdy pracovníci OSPOD rozhodují o tom, zda dítě umístit do pobytového 

zařízení či ne, většinou není celá rodina společně zapojená do procesu 

rozhodování. Není obvyklé, že by pracovníci pořádali rodinné porady (rodinné 

konference). V tomto směru se hovoří a jedná zejména s rodiči, pokud jsou oba 

dva při návštěvě přítomni. Děti jsou zapojeny hlavně v případě, kdy je důvodem 

potenciálního umístění jejich problémové chování a mohou situaci sami ovlivnit. 

Širší rodina je zapojena především, pokud všichni členové žijí v jedné domácnosti 

a mohou situaci nějak ovlivnit. Názory dětí pracovníci zjišťují tehdy, pokud 

usoudí, že jsou děti dostatečně rozumově vyspělé. Názory dětí ale nejsou pro 

pracovníky OSPOD vždy směrodatné v jejich dalším postupu, protože pracovníci 

se domnívají, že děti vidí situaci do jisté míry zkresleně a i přes nevyhovující 

podmínky by chtěli zůstat s rodiči. Přestože dle Čl. 12 Úmluvy o právech dítěte je 
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dětem zaručeno právo vyjadřovat své názory, ve všech záležitostech, které se ho 

týkají, přičemž jeho názorům se musí věnovat patřičná pozornost odpovídající 

věku a úrovni. Názory rodičů pracovníci OSPOD nijak zvláště nezjišťují. S rodiči 

jsou v častém kontaktu, rodinu dlouhodobě znají, tudíž se domnívají, že znají i 

jejich názory.  

Žádnou věkovou hranici, od kdy by měli brát na názor dítěte zřetel, OSPOD 

stanovené nemají, vycházejí na základě svého uvážení.    

Pokud pracovníci o odebrání dítěte uvažují, snaží se o zapojení širší rodiny, ale 

spolupráce s nimi se spíše nedaří. Snahou pracovníků je, dítě svěřit do péče 

příbuzným, ale v praxi jednoznačně převažuje umístění do pobytových zařízení 

nad NRP. Problém spatřuji v tom, že do náhradní rodinné péče je dítě  

Pracovníci se před tím, než přistoupí k odebrání dítěte radí většinou s kolegy, a 

to formou formálních či neformálních porad. Pracovníci zdůrazňovali, že se 

především jedná o týmovou práci. Z důvodu neexistence standardizovaných 

postupů, tak pracovníci zpravidla jednají na základě svých zkušeností, především 

se řídí vlastním citem, což ne vždy může být ku prospěchu.  

Snahou pracovníků je zapojovat do řešení případů další zainteresované 

odborníky, ale ve většině případů se nejedná o pořádání případových konferencí 

v pravém slova smyslu. Případové konference jsou pro pracovníky SPOD časově 

náročné a tak se spolupráce s ostatními subjekty omezuje většinou pouze na 

telefonický kontakt.  

 Pracovníci z důvodu nedostatku času nemohou vykonávat terénní práci 

s rodinami tak, jak by bylo žádoucí. Často se jedná o rodiny sociálně slabé, které 

potřebují velmi intenzivní podporu a pomoc, aby mohlo dojít ke změně 

nepříznivých podmínek. Pracovníci OSPOD uvedli, že nemají vzhledem k jejich 

vytíženosti čas s rodinou spolupracovat, ve smyslu pomáhání s jejich 

každodenními činnostmi (např. péče o dítě, hospodaření v domácnosti apod.). 
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Běžnou praxí tak je, že OSPOD rodinu úkoluje, klade rodičům podmínky a 

požadavky nutné ke změně, ale rodiče nejsou sami schopni bez systematického 

vedení požadavky OSPOD naplnit.  

Na všech OSPOD pracovníci postrádají dostatek terénních programů či sociálně 

aktivizačních služeb, které by s rodinou mohly intenzivně pracovat a předcházet 

tak umisťování dětí do zařízení.  

Pracovníci se také potýkají s nedostatkem externích odborníků (dětský 

psycholog, psychiatr).  

Děti bývají nejčastěji z rodiny odebrány na základě usnesení o předběžném 

opatření a proto není možné dítě a rodinu předem na umístění připravit. V tomto 

případě jsou děti a rodiče se skutečností seznámeni až v době samotného odebírání, 

což má za důsledek velký emoční stres dítěte i rodičů. Děti jsou tak doslova 

vytrženy ze svého rodinného prostředí a navyklého způsobu života.  

Pokud je OSPOD s rodinou v dlouhodobějším kontaktu, rodiče jsou seznámeni 

s možností odebrání dítěte. Pokud OSPOD podává návrh na ústavní výchovu, 

rodiče jsou předem se situací obeznámeni, protože se jedná o dlouhodobě 

přetrvávající problém a rodiče jsou seznámeni s tím, že pokud nedojde k nápravě, 

děti jim mohou být dočasně či natrvalo odebrány. Pracovníci děti o případném 

umístění většinou neinformují, ale děti jsou často předem s touto možností 

seznámeny svými rodiči, případně staršími sourozenci. Pokud je již návrh podaný, 

je zde snaha pracovníků dítěti vysvětlit, co ho v zařízení čeká a jaké to tam bude. 

Pokud návrh podávají rodiče, je na nich, aby dítě na skutečnost připravili. 

V naprosté většině případů byl návrh podaný ze strany OSPOD.  

Pracovníci velmi často dávají přednost podání podnětu k ústavní péči soudu 

oproti podání návrhu na ústavní výchovu. V případě podání návrhu by totiž 

pracovníci byli navrhovatelé a nemohli by se vyjadřovat k případu jako kolizní 

opatrovníci. V případě podání podnětu jsou pracovníci ustanoveni kolizními 

opatrovníky a mají tak možnosti se vyjadřovat a osvětlovat danému soudu poměry 



 88/130 

v rodině. Jejich vyjádření má pro soud velkou váhu. Nutno podotknout, že tak 

může dojít ke střetu zájmů, neboť pracovníci OSPOD mají jako kolizní opatrovníci 

hájit zájem dítěte. Mnohdy si pracovníci během práce s rodinou vytvoří negativní 

vztah k ní a mohou tak do jisté míry jednat s určitou předpojatostí. Domnívám se, 

že využíváním nadměrných podávání podnětů  tak pracovníci OSPOD svým 

způsobem obcházejí zákon. 

Nejčastější formou rozhodnutí o umístění dítěte bylo rozhodnutí o předběžném 

opatření.  

Děti nebývají dostatečně poučovány o svých právech a nebývají dostatečně 

informovány o dalším postupu, mnohdy ani nevědí, že je o nich zahájeno nějaké 

řízení. Dětem bývají zdůrazňovány zejména jejich povinnosti vyplývající 

z interního řádu příslušného zařízení. Rodiče bývají při výkonu rozhodnutí poučeni 

o svých právech a možnostech vykonavatelem, příp. pracovníkem OSPOD. Další 

informace rodiče získávají především ze soudních rozhodnutí. Domnívám se však, 

že rodiče často nedokážou oficiálním poučením porozumět. Poučení psané 

úředním jazykem je pro ně často nesrozumitelné, díky emocím rozhodnutí často 

zničí ap. 

Při volbě zařízení pracovníci zohledňují především potřeby dítěte, kapacitu 

zařízení, blízkost zařízení od rodičů a pokud umísťují sourozence, snahou je 

zachování sourozeneckých vazeb. Sourozenci však bývají odděleni, pokud je mezi 

nimi větší věkový rozdíl, v takovém případě může být jeden sourozenec umístěn 

do KÚ a druhý do DD. Sourozenecké vazby nebývají zachovány jestliže je nutné 

jednoho ze sourozenců se speciálními potřebami umístit do jiného 

specializovaného zařízení. Přestože je v současné době větší snaha umísťovat děti 

poblíž místa bydliště rodičů, tento cíl se nedaří vždy naplnit. Poblíž místa bydliště 

rodičů nezůstala přibližně 1/3 dětí ze zkoumaných případů. Tato skutečnost má 

velmi negativní dopad na udržování pravidelného kontaktu dítěte s rodinou. 
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Dítěti není vytvářen žádný individuální plán péče pracovníky OSPOD, z tohoto 

důvodu není v ústavech na co navazovat. Určité plány dítěte se vytváří až po 

příchodu do instituce. Každý typ zařízení má odlišný název pro individuální plán a 

také jinou formu zpracování. Děti o svých individuálních plánech informováni 

nebývají, nevědí o jejich existenci a na sestavování svého plánu péče se děti 

nepodílejí. Pracovníci podotýkali, že není možné děti s individuálním plánem 

seznámit z toho důvodu, že v dokumentu mohou být důvěrné záznamy pracovníků, 

které se nesmějí k dětem dostat.  

 S výjimkou jednoho OSPOD mají všichni pracovníci na zkoumaných OSPOD 

zkušenost se supervizí. Na čtyřech OSPOD probíhají supervize pravidelně. Většina 

pracovníků považuje supervize za užitečné.  

Sociální pracovníci OSPOD mají povědomí o existujících metodikách 

vypracovaných MPSV či krajem, ale ne vždy se jimi řídí, protože metodiky jsou 

příliš obšírné. V rámci šetření na OSPOD se neobjevily žádné vnitřní stanovené 

postupy. Pracovníci ústavních zařízení také nemají vypracované jednotné metodiky 

práce, podle kterých by postupovali. Na OSPOD i v jednotlivých typech ústavů 

chybí standardizace postupů v procesu umisťování. 
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6.1. Silné a slabé stránky sociální práce s dítětem a rodinou při 
umisťování dítěte do institucionální péče 

 

Na základě vyhodnocení analýzy jsem došla k následujícím silným a slabým 

stránkám sociální práce v procesu umisťování dětí do ústavních zařízení ve 

Středočeském kraji. 

 

Sociální práce v rámci OSPOD 

 

Silné stránky: 

- zkušenost sociálních pracovníků OSPOD se supervizemi a kladný přístup 

pracovníků k jejich realizaci  

- formální porady mezi sociálními pracovníky OSPOD 

- snaha pracovníků OSPOD napojovat rodiny na návazné služby  

- pokud není v zájmu dítěte, aby nadále setrvalo v rodině, pracovníci OSPOD se 

snaží nalézt vhodného pečovatele nejprve v rámci širší rodiny 

  

Slabé stránky:  

- přetížení pracovníků OSPOD a nedostatečná preventivní práce s rodinami 

- nedostatek sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a terénních programů   

- s  rodinou se nepracuje jako s celkem 

- na názor dítěte není brán dostatečný zřetel 

- rodina nemá stanovený a sepsaný jasný cíl spolupráce s OSPOD 

- OSPOD nevytváří dítěti a rodině psaný individuální plán péče 

- pracovníci OSPOD nepostupují při řešení případů jednotně 

- sociální pracovníci OSPOD se neřídí metodickými pokyny   

- dítě nemá dostatečný přísun informací 

- dítě není dopředu připraveno na možnost odchodu do zařízení 
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-  není kladen důraz na informování dítěte a rodičů o jejich právech a povinnostech  

- neefektivní sanace rodin po umístění dítěte do ústavní péče 

- ústavní péče převažuje nad náhradní rodinnou péčí 

- nedostatečná spolupráce OSPOD s ostatními zainteresovanými osobami, např. 

využívání případových konferencí 

 

Sociální práce v rámci ústavních zařízení 

 

Silné stránky:  

- zachování sourozeneckých vazeb při výběru následných ústavních zařízení DÚ  

- snaha umísťovat děti co nejblíže místu bydliště rodičů 

- vedení individuálních plánů péče o dítě   

 

Slabé stránky: 

- umisťování dětí do diagnostických ústavů bez problémového chování či dětí, 

u nichž bylo důvodem k odebrání sociální či finanční zajištění rodiny 

- nezapojování dětí do sestavování individuálního plánu péče 

- nejednotné plány péče dítěte, každé zařízení má jiný typ plánu, včetně jeho 

názvu.   

- není zaveden jednotný systém kontroly dosahování cílů stanovených 

v individuálních plánech zařízení 

- není kladen důraz na poučování dítěte o svých právech po vstupu do ústavní péče 

- zařízení nemají vypracované jednotné metodiky a standardy poskytovaní péče   
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6.2. Doporučení 
 

Na základě zjištěných skutečností navrhuji realizovat následující doporučení 

v oblasti sociální práce při umisťování dítěte do institucionální péče: 
  

Personální opatření: 

- navýšit počet sociálních pracovníků OSPOD,  

- navýšit počet terénních pracovníků 

 

Metodiky a standardizace postupů 

- standardizovat práci OSPOD a ústavních zařízeních v oblasti umisťování 

dítěte do institucionální péče 

- vytvořit standardy péče pro děti v jazyce dětí, aby se lépe orientovaly 

v situaci a znaly svá práva 

- vytvořit jednotné metodiky práce jak pro pracovníky OSPOD, tak pro 

pracovníky ústavních zařízení 

 

Metody práce:  

- pořádat multidisciplinární případové konference  

- zapojit rodiny do spolupráce s OSPOD, např. pořádáním rodinných 

konferencí, za účelem povzbuzení a zplnomocnění rodiny k řešení své situace 

s využitím vlastního potenciálu. Tyto rodinné porady především respektují právo 

rodiny na řešení svých záležitostí 

- zavést povinné supervize pro pracovníky OSPOD a pracovníky zařízení za 

účelem profesního růstu 

- zavést individuální plánování, zejména jednotné psané individuální plány 

péče dítěte, resp. rodiny pracovníky OSPOD  
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- návaznost individuálních plánů, tj. péče v ústavních zařízeních by měla 

navazovat na IPP vypracovanými pracovníky OSPOD  

- zapojit rodiny a děti do tvorby IPP v době před i po umístění dítěte do 

ústavní péče  

- zavést rodičovské skupiny v pobytových zařízeních, zejména v zařízeních, 

kde jsou umisťovány děti z důvodů jejich problémového chování (DÚ, VÚ). 

Rodiče se tak mohou společně pravidelně setkávat a sdílet své pocity či si 

vzájemně předávat své zkušenosti.  

 

Návazné služby: 

- podporovat dostupnost terénních a podpůrných služeb  

 

Sanace rodiny 

- zintenzivnit sanaci rodiny v době před i po umístění dítěte 

- sanace rodiny by měla být především v kompetenci NNO 

 

Ústavní zařízení 

- povolit pobyt sourozenců opačného pohlavní ve společných pokojích v DÚ 

a DD, za účelem udržení sourozeneckých vztahů, pokud o to mají zájem a není 

mezi nimi negativní vztah 

- neumísťovat do DÚ děti, které nemají závažné poruchy chování, dále např. 

ze sociálně–ekonomických důvodů 

- specifikovat jaké děti a z jakých důvodů musí projít diagnostikou v DÚ  

- specifikovat maximální možnou vzdálenost zařízení od rodiny za účelem 

udržení maximálního kontaktu s rodinou  
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Náhradní rodinná péče 

- upřednostňovat náhradní rodinnou péči před ústavní péčí 

- zefektivnit proces zprostředkování náhradní rodinné péče 

 

Spolupráce 

- podporovat intenzivnější spolupráci mezi NNO a OSPOD 

- podporovat intenzivnější spolupráci mezi OSPOD a ústavy 

- podporovat intenzivnější spolupráci sociálních pracovníků se soudy, policií, 

příp. dalších zainteresovaných subjektů 

 

Bytová problematika: 

-  podporovat sociální bydlení – mnoho dětí je umisťováno z bytových a 

finančních důvodů. Je nutné zajistit rodinám takové bydlení, aby byly schopny 

pokrýt jeho náklady a udržet tak rodinu pohromadě v přijatelném prostředí.  

 

Vzdělávání 

 - vytvořit systém celoživotního vzdělávání všech pracovníků zapojených do 

systému péče o ohrožené děti  

 - podpořit také vzdělávání soudců v oblasti péče o ohrožené děti 

 

 Kontrola a hodnocení 

 - zavést systém kontroly a hodnocení péče o ohrožené děti (naplňování 

standardů, využívání stanovených metod práce)  

 

V souvislosti s navrhovanými doporučeními bych ráda podotkla, že některá zmiňovaná 

opatření jsou cílem započaté celkové reformy institucionální péče o ohrožené děti. 

V novele zákona o SPOD, s účinností od 1.1. 2012, budou stanoveny závazné postupy 

pro činnost OSPOD a dalších účastníků systému, novela dále počítá se zavedením 
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standardů kvality SPOD. V rámci novely bude zakotvena povinnost zpracovat na 

základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán dítěte, jakož 

i pořádání případových konferencí.71 Do budoucna se rovněž počítá s profesionalizací 

pěstounské péče, s navýšením počtu sociálních pracovníků OSPOD, s vytvořením 

preventivní sítě služeb pro práci v rodinách, s transformací ústavních zařízení do 

terénních a ambulantních služeb, případně do specializovaných pobytových zařízeních 

s velmi nízkou kapacitou.72   

 

 

                                                
71MPSV: Novela zákona o sociálně-právní ochranně dětí, 24. 10. 2011  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=standardy%20kvality%20%20ospod&source=web&cd=
10&ved=0CGgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.tajemnici.cz%2FVismoOnline_ActionScripts%
2FFile.aspx%3Fid_org%3D200006%26id_dokumenty%3D3003&ei=KoDeTt3GGdKDhQecsvibB
Q&usg=AFQjCNEEfFjMQRF1TA8eKiDa5sKD9isL-Q&cad=rja 

72 MPSV: Seminář k transformaci systému péče o ohrožené děti,  odbor rodiny a dávkových 
systémů, 29. 11. 2010 
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Závěr 
 

Práce seznamuje se současným stavem institucionální péče a sociálně-právní 

ochrany dětí v ČR v procesu umisťování dítěte do ústavní péče.  

Při zpracování bakalářské práce jsem se seznámila s platnou legislativou 

týkající se sociálně-právní ochrany dětí. Zpracovala jsem podrobnou literární 

rešerši na dané téma. Při konzultacích s pracovníky MPSV a zejména při 

zpracování analýzy stavu ústavní péče ve Středočeském kraji jsem se seznámila 

s praxí jak v jednotlivých typech zařízení ústavní péče, tak i na odděleních 

OSPOD. Měla jsem rovněž možnost porovnat výpovědi zaměstnanců ústavů a 

pracovníků OSPOD s vyprávěním dětí. To mi umožnilo lépe porozumět celému 

systému ústavní péče, jak je v současnosti aplikován a navrhnout možné změny ke 

zlepšení zejména vůči dětem.  

Cílem této práce bylo objasnění problematiky institucionální péče o dítě v ČR, 

seznámení s hlavními poznatky z provedené analýzy, dále nalezení silných a 

slabých stránek sociální práce při umisťování dítěte do ústavní péče vysledovaných 

na základě výzkumu a navrhnutí doporučení směřujících k pozitivním změnám 

v oblasti ústavní péče.  

Cíl považuji za splněný neboť jsem popsala systém institucionální péče, tak jak 

je v ČR nyní nastavený, zaznamenala jsem průběh výzkumného šetření, zpracovala 

a předložila jsem výsledky šetření, stanovila silné a slabé stránky v procesu 

umisťování dítěte a navrhla patřičná opatření. 

Za důležité považuji připomenout, že ve srovnání s ostatními státy ČR nedbá na 

důsledné dodržování mezinárodních závazků týkajících se práv dítěte. Z řady 

odborných publikací jasně vyplývá důležitost výchovy dítěte v rodinném prostředí. 

ČR je postavena před velkou výzvu, jak profesionálně zvládnout přechod – 

transformaci od převážné ústavní výchovy k individuální rodinné výchově. 
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Řešení problematiky ústavní péče by prospělo sjednocení systému, zamezování 

umisťování dětí do ústavních zařízení, zefektivnění pomoci ohroženým dětem a 

rodinám.  

Podle dostupných informací i podle platné legislativy není péče o ohrožené děti 

systematizována. Chybí zde jeden centrální koordinátor, který by řídil sjednocení 

legislativy a pod kterého by spadala jednotlivá ústavní zařízení.  
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Seznam použitých zkratek 
 

AD – azylový dům 

ADHD – hyperaktivita s poruchou pozornosti 

CAN – syndrom týraného a zneužívaného dítěte 

CSA – syndrom sexuálně zneužívaného dítěte 

ČR – Česká republika 

DD – dětský domov 

DD (0 -3) – dětský domov pro děti do 3 let  

DDŠ – dětský domov se školou 

DOZP – domov pro osoby se zdravotním postižením 

DDÚ – dětský diagnostický ústav 

DÚ – diagnostický ústav 

ESLP – evropský soud pro lidská práva 

FOD – Fond ohrožených dětí 

IPP – individuální plán péče dítěte 

K1-K3 – kazuistika č. 1- č. 3  

KÚ – kojenecký ústav 

MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT –ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZ – ministerstvo zdravotnictví 

NAP - Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené 

děti na roky 2009- 2011  

NNO – nestátní nezisková organizace 

NRP – náhradní rodinná péče 

NÚV – nařízená ústavní výchova 

O1-O8 – OSPOD č.1- č. 8 
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OSPOD – orgán sociálně – právní ochrany dětí 

OSŘ – občanský soudní řád 

PO – předběžné opatření 

PP – pěstounská péče 

SPOD – sociálně – právní ochrana dětí 

SVP – středisko výchovné péče 

ÚV – ústavní výchova 

VÚ – výchovný ústav 

ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
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Přílohy 
 

Seznam příloh: 

 
Příloha č. 1- Otázky k rozhovoru s pracovníkem OSPOD 

Příloha č. 2 - Otázky k rozhovoru s pracovníkem pobytového zařízení 

Příloha č. 3 - Otázky k rozhovoru s dítětem umístěným v pobytovém zařízení  

Příloha č. 4 - Rozhovor s dívkou J. A. 

Příloha č. 5 - Vliv ústavní výchovy na vývoj mozku dítěte 

Příloha č. 6 - Náklady služeb 

 

1. Otázky k rozhovoru s pracovníkem OSPOD 
 

1. Kolik máte v současné době na starosti případů, kde hrozí odebrání dítěte 
z rodiny? Z kolika? Kolik pracovnic případy řeší?  

2. Převažuje umisťování dětí do zařízení nad náhradní rodinnou péčí?  
3. Můžete stručně popsat proces odebírání dítěte z rodiny a umisťování do 

zařízení? 
• PO 
• Nařízená ústavní výchova 
• žádost rodičů 

4. Jak probíhá práce v případě předběžného opatření, v případě soudního 
nařízení, či na žádost rodičů? Liší se tato práce nějak? Má to dopad na další 
spolupráci s dítětem a rodinou? 

5. Převažuje umístění do zařízení se souhlasem či bez souhlasu rodičů? 
6. Kdo je u odebírání dítěte obvykle přítomen? 
7. Máte nějaké psané postupy, podle kterých se řídíte? Pokud ano, jaké, pokud 

ne, podle čeho se řídíte? 
8. Máte nějakou osobnostní podporu (supervize)?   
9. Pokud rozhodujete o umístění dítěte mimo rodinu, radíte se ještě s někým 

(jiní odborníci, kolegové, případové konference, ale i neformální porady)? 
10. Kdo obvykle podává návrh na opatření (OSPOD, rodina, jiní)? 
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11. Probíhá nějak příprava dítěte a rodiny na umístění do ústavní péče? Pokud 
ano, jakým způsobem a jak dlouho příprava probíhá? 

12. Pracujete v době umisťování dítěte s celou rodinou? Je to možné? 
13. Znají všichni zúčastnění (dítě a rodina) svá práva, možnosti, povinnosti? 

Kdo je o nich případně informuje? 
14. Znáte názor/pohled na situaci od všech zúčastněných (dítěte a rodiny)? 
15. Pokud je dítě přemísťováno z ústavu do ústavu (DÚ-DD), jste u toho 

přítomna? 
16. Zpracováváte dítěti psaný plán péče? Pokud ano, kdy začínáte s jeho 

přípravou? Jde tento plán s dítětem také do zařízení? Spolupracuje dítě na 
tvorbě svého plánu péče? 

17. Lze nějakým způsobem obejít DÚ (v případě bezproblémového chování 
dítěte, u malého dítěte, z dobrého soc. prostředí)? 

18. Jsou děti umisťovány do zařízení co nejblíže místu bydliště? Podle jakých 
kritérií se jinak volí vhodný ústav pro umístění dítěte? 

19. Bývají sourozenci umisťováni do jedné instituce? 
20. Věnujete dítěti zvláštní péči ve fázi umisťování/adaptace do zařízení? 

Pomáháte mu nějak v jeho začátcích v novém prostředí? Je to ve vaší 
kompetenci? 

21. Pracujete dále s dítětem a s jeho rodinou také po jeho umístění? 
22. Jak často jste v kontaktu s dětmi po jejich umístění? Jakým způsobem 

kontakt probíhá? Pokud dítě pravidelně navštěvujete, jak tyto návštěvy 
probíhají a co tam konkrétně děláte? Vyhodnocujete tyto návštěvy? 

23. Jezdí za dětmi pouze pracovníci/pracovnice, které mají děti v péči? Nebo 
může být určen i jiný/á pracovník/ce? 

24. Jak často jste v kontaktu s rodinou po umístění dítěte do zařízení? Jakým 
způsobem kontakt probíhá? Pokud kontakt probíhá, vyhodnocujete ho 
nějak? 

25. Obracejí se na vás děti sami? Ví, že vás mohou kontaktovat (v době před i 
po umístění)? 

26. Jak hodnotíte spolupráci s ústavy, policií, soudy…? 
27. Jaké jsou nejčastější důvody pro odebrání dítěte z rodiny? 
28. Jsou pro vás důvody pro umístění také sociálně-ekonomické podmínky 

rodiny? 
29. Co by vám v těchto souvislostech pomohlo při vykonávání vaší práce? Co 

byste potřeboval/a? Je něco, co byste změnil/a? 
Máte dostatek času a prostoru na individuální péči s dětmi a rodinami. 30. 

Jaký maximální počet klientů byste si představovala? 

 



 110/130 

Otázky vztahující se ke konkrétním případům: 

 

1. Je již v tomto případě soudně rozhodnuto? 
2. V jakém věku bylo dítě z rodiny odebráno? 
3. Z jakého důvodu bylo dítě odebráno z rodiny? 
4. Jakou formou rozhodnutí bylo dítě umístěno do zařízení (Nařízená ústavní 

výchova, předběžné opatření, ochranná výchova)? 
5. Do jakého zařízení bylo dítě umístěno? 
6. Souhlasili rodiče s umístěním dítěte? 
7. Bylo umístění poslední možností? Nebyl nikdo z rodiny, pěstouni,…kdo by 

se dítěte ujal? 
8. Co umístění předcházelo? Stručně prosím popište (vaše intervence – jak 

dlouho trvala, návštěvy policie, problémové chování dítěte, rodičů…). 
9. Kdo pracoval s dítětem a rodinou v době odebírání a umísťování dítěte do 

zařízení? (sociální pracovnice., psycholog, jiní odborníci)? 
10. Jak probíhal odchod dítěte z rodiny? Stručně popište průběh odebírání. 
11. S čím dítě z rodiny odcházelo (ve smyslu materiálních věcí)? 
12. Byla biologická rodina přítomna u odchodu dítěte z rodiny a přijímání 

dítěte do zařízení?  
13. Víte, kdo všechno byl u odchodu/odebírání dítěte z rodiny, či z jiného 

zařízení přítomen? 
14. Kdo dítě doprovázel do ústavu? Kdo všechno byl přítomen u přijímání 

dítěte v zařízení? 
15. Projevovala biologická rodina zájem o dítě v době umísťování dítěte? 

Pokud ano, kdo? Pokud ne, projevoval o dítě zájem někdo jiný (např. 
vzdálení příbuzní)? Byl zájem podporován a jak? 

16. Mělo dítě v době odchodu z rodiny vypracovaný psaný plán péče? Pokud 
ano, kdy a kdo jej vytvořil? Podílelo se dítě na jeho sestavování?  

17. Navazuje se v zařízení na vypracovaný IP? 
18. Zůstalo dítě umístěno poblíž místa bydliště? 
19. Bylo zapotřebí kvůli umístění změnit školu? 
20. Má dítě sourozence? Pokud ano, kde se nacházejí? 
21. Podle čeho bylo vybráno vhodné zařízení pro umístění dítěte?   
22. V jakém zdravotním a psychickém stavu bylo dítě v době odebírání z 

rodiny a umísťování do zařízení? Jak se s dítětem pracovalo? 
23. Pomáhala jste dítěti s adaptací v zařízení (tj. v prvních dnech umístění)? 

Měla jste tuto možnost? Pokud ano, jak vaše činnost probíhala? (např. 
samostatná komunikace s dítětem, častější kontakt)?   

24. Spatřoval/a jste u dítěte nějaké změny v chování v době umístění do 
nového prostředí? 
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25. Bylo zapotřebí vyhledat v době umísťování další odborníky - jaké 
(psycholog, psychiatr, lékař.)?  

26. Zná dítě svého/svojí klíčového/klíčovou pracovnici? Je s ní/ním dítě 
v kontaktu? Pokud ano, v jakém? 

27. Jezdí za dítětem pouze klíčová pracovnice? Jak často za dítětem jezdí a jak 
tyto návštěvy probíhají? A jak se vyhodnocují? Stručně popište. 

 

 

2. Otázky k rozhovoru s pracovníkem pobytového zařízení 

 
1. Kolik dětí máte v současné době v péči? Kolik pracovníků na děti připadá? 
2. Jak dlouho trvá zpravidla pobyt ve vašem zařízení? 
3. Odkud nejčastěji přijímáte děti do vašeho zařízení? (rodina, DÚ). Lze DÚ 

obejít? 
4. Jaká je nejčastější forma soudního rozhodnutí, na základě kterého je dítě 

umístěno do zařízení? (Předběžné opatření, nařízená ústavní výchova, 
ochranná výchova) 

5. Převažuje umístění se souhlasem rodičů či bez souhlasu? Vyskytuje se 
umístění také na vlastní žádost dítěte? 

6. Můžete stručně popsat postup, jakým probíhá převzetí dítěte do vašeho 
zařízení? 

7. Máte nějaké psané postupy, metodiky ve vašem zařízení, podle čeho se 
řídíte? Pokud ano jaké, pokud ne, podle čeho postupujete? 

8. Kdo obvykle přivádí/doprovází dítě do vašeho zařízení? 
9. Kdo z pracovníků vašeho zařízení je při umisťování dítěte vždy přítomen? 

Kdo má přijímání dítěte na starost? 
10. Jsou do procesu umisťování zapojeni rodiče? Spolupracujete v době 

umístění dítěte a dále v průběhu jeho pobytu v zařízení s rodinou dítěte? 
Pokud ano, jakou formou a jak intenzivně? 

11. Je dítěti umožněn/podporován kontakt s rodinou v době přijetí? Pokud ano, 
jakým způsobem? Vyhodnocuje někdo tyto návštěvy? 

12. Spolupracujete v době umísťování a dále po umístění dítěte s 
pracovníky OSPOD? (návštěvy, jak často, tel. kontakt.) Kdy končí role 
pracovníka OSPOD? 

13. S čím děti přicházejí do DD (ve smyslu materiálních věcí)? Co mohou mít 
u sebe?   

14. Jsou děti umisťovány do DD poblíž místa bydliště? 
15. V případě, že dítě přechází z DÚ do DD, kdo jej doprovází?  
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16. Pokud mají děti sourozence v institucionální péči, jsou umístěni ve stejném 
zařízení? Pokud ne, kde se nacházejí? (Příp. budou se nacházet na stejném 
místě?) 

17. Jaké bývají nejčastější důvody pro umístění dětí do vašeho zařízení? Bývají 
děti umisťovány také ze sociálně-ekonomických důvodů? 

18. Přistupujete při umisťování dětí odlišně k mladším dětem a jinak ke 
starším? 

19. Přichází dítě do zařízení s vypracovaným psaným plánem péče? Pokud ano, 
kdo jej vytváří? Navazuje se na něj? 

20. Probíhá v DD adaptace dítěte na nové prostředí? Jakým způsobem adaptace 
probíhá? Liší se nějak adaptace v souvislosti s formou rozhodnutí? 

21. Má dítě v první fázi pobytu (přijímací/adaptační fáze) nějaký zvláštní 
režim? Je umístěno ve „speciálním“(přijímacím) oddělení? Je dětem v době 
přijetí věnovaná zvláštní péče?  

22. Kdo dítěti pomáhá s adaptací a jak?  
23. Mají děti možnost využít např. psychologa či jiného odborníka? Je tato 

služba běžná? 
24. Vyskytují se útěky dětí z vašeho zařízení v době umisťování? Pokud ano, 

jak si útěky vysvětlujete, jak je vyhodnocujete a jak jim předcházíte? 
25. Jak byste zhodnotil/a spolupráci s pracovníky OSPOD, policií, soudy, 

ústavy? 
26. Co by vám pomohlo při vykonávání vaší práce? Co byste potřeboval/a? Je 

něco, co byste změnil/a? 
27. Máte nějakou osobnostní podporu (supervize)? 

 

Otázky  vztahující se ke konkrétním případům: 

28. Z jakého důvodu bylo dítě umístěno do vašeho ústavu? 
29. Jakou formou bylo dítě umístěno do zařízení? (Nařízená ústavní výchova, 

předběžné opatření, ochranná výchova) 
30. Bylo umístění poslední možností? Existoval někdo z rodiny, prarodiče, 

pěstouni apod., kdo by se dítěte ujal? 
31. Souhlasili rodiče s umístěním dítěte do ústavní péče?  
32. V jakém věku bylo dítě umístěno do vašeho zařízení? 
33. Jak dlouho je dítě ve vašem zařízení? 
34. Odkud dítě do vašeho zařízení přišlo? Čím prošlo dítě před umístěná do 

ústavu? Byly vyčerpány všechny možnosti řešení dané situace? Jedná se o 
1. umístění? 

35. S čím dítě přišlo do zařízení (ve smyslu materiálních věcí)? 
36. Co víte o tom, co umístění předcházelo? (soustavná práce sociálních 

pracovníků, návštěvy policie, problémové chování dítěte, rodičů…). A 
z jakých zdrojů (OSPOD, děti, jiné)? 
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37. Jak probíhalo umisťování dítěte do vašeho zařízení? Stručně popište průběh 
přijímání.  

38. Víte, kdo byl u odebírání dítěte z rodiny, či z jiného zařízení přítomen? 
39. Víte, kdo dítě do ústavu přivedl? Kdo všechno byl přítomen u přijímání 

dítěte do vašeho zařízení? 
40. Mělo dítě v době přijímání nějaký zvláštní/adaptační režim? Jak adaptace 

probíhala (např. samostatná komunikace s dítětem, více péče)?   
41. Kdo pracoval s dítětem a rodinou v době umísťování dítěte do zařízení 

(sociální pracovník, psycholog, jiní odborníci)? 
42. Byla biologická rodina přítomna u odebírání a přijímání dítěte do zařízení? 
43. Projevovala biologická rodina zájem o dítě v době umisťování dítěte? 

Pokud ano, kdo? Pokud ne, projevoval o dítě zájem někdo jiný (např. 
vzdálení příbuzní)? Byl zájem podporován, popř. jak? 

44. Mělo dítě v době přijímání vypracovaný psaný plán péče? Pokud ano, kdo 
jej vytvořil? A podílelo se dítě na jeho sestavování? 

45. Zůstalo dítě poblíž místa bydliště? 
46. Bylo zapotřebí kvůli umístění dítěte změnit jeho školu? 
47. Má dítě sourozence? Pokud ano, kde se nacházejí?  
48. Zná dítě svého pracovníka OSPOD, v jehož péči je dítě? 
49. Jak často za dítětem jezdí sociální pracovník OSPOD a jak tyto návštěvy 

probíhají? 
50. Jedná se stále o jednu a tu samou pracovnici? Či jich jezdí více? 
51. Kdo podal návrh na opatření dítěte? 
52. V jakém zdravotním a psychickém stavu bylo dítě v době umísťování? Jak 

se s dítětem pracovalo? 
53. Spatřoval/a jste u dítěte nějaké změny v chování v době umísťování 

(nemluvnost, nechutenství,…)? 
54. Bylo zapotřebí vyhledat v době přijetí ještě další odborníky, popř. jaké 

(psycholog, psychiatr, lékař…)? 
55. Bylo zapotřebí nějaké medikace po umístění do zařízení? 

 

 

3. Otázky k rozhovoru s dítětem umístěným v pobytovém zařízení  
 

1. Kolik je ti let? 
2. Víš, kde jsi?  
3. Víš, proč jsi tady? 
4. Víš, jak dlouho jsi tady? 
5. Jedná se o tvůj první pobyt v zařízení? Pokud ne, v jakých zařízeních jsi 

byl? 
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6. Pamatuješ si, kdy a od koho jsi se poprvé dozvěděl/a, že půjdeš do 
zařízení? 

7. Co umístění předcházelo (pravidelné návštěvy sociálních pracovníků, 
policie,…)? Pracoval s tebou /s rodinou někdo před tím, než jsi šel/šla do 
zařízení? (sociální pracovníci, jiní odborníci)  

8. Kolik pracovníků/nic pracovalo s vaší rodinou? 
9. Byl/a jsi přítomen/na během procesu rozhodování o umístění do zařízení? 

Mluvil/a s tebou o tom někdo? 
10. Byla během rozhodování o umístění do zařízení přítomna také celá tvá 

rodina? 
11. Bylo rozhodnutí o umístění dobrovolné či nedobrovolné?(Se souhlasem 

rodičů, bez souhlasu rodičů, vlastní rozhodnutí.  
12. Dostal/a jsi srozumitelné informace o tom, co se s tebou bude dál dít 

(informace o každém kroku ve fázi přemísťování) – a byla o informování 
přítomna i tvoje rodina? 

13. Pamatuješ si, kdo všechno byl u tvého odchodu z rodiny přítomen? 
14. Do jakého zařízení jsi byl/a umístěn/a nejdříve? (DÚ, jiné zařízení, zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, atd… - pokud předcházelo již 
předchozí umístění, jak to probíhalo?) 

15. Pamatuješ si, kdo tě do zařízení přivedl? 
16. S čím jsi do zařízení přišel/přišla (ve smyslu materiálních věcí)? 
17. Zůstal/a jsi ve stejném místě bydliště? Pokud ne, víš, z jakého důvodu? 
18. Máš sourozence? Pokud ano, jsou umístěni ve stejném zařízení? Pokud ne, 

kde se nacházejí?  
19. Zůstal/a jsi ve stejné škole? 
20. Máš nějaký svůj plán péče, který jsi sestavoval/a společně s nějakým 

pracovníkem? 
21. Byl/a jsi v kontaktu v prvních dnech po umístění do domova se svojí 

rodinou? 
22. S kým jsi poprvé mluvil/a při příchodu do zařízení? 
23. Dostal/a jsi jasné a srozumitelné informace, o tom, jak to v zařízení chodí? 

S kým budeš na pokoji? Měl/a jsi možnost výběru? 
24. Měl/a jsi nějaký upravený režim, tj. odlišný od současného? Byl/a jsi na 

jiném oddělení? 
25. Zajímal se o tebe někdo více, ptal se tě někdo, jak se cítíš, co bys 

potřeboval/a? 
26. Mluvil/a jsi po příchodu s někým dalším např. s psychologem? Dostal/a jsi 

tuto možnost? 
27. Probíhalo také např. nějaké zdravotní vyšetření u lékaře? 
28. Znáš svého sociálního pracovníka/pracovnici OSPOD? Jak často za tebou 

jezdí tvůj sociální pracovník/pracovnice a jak tato setkání probíhají? 
29. Znáš svá práva a možnosti? 
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30. Víš, na koho se můžeš obrátit? 
31. Je někdo, komu důvěřuješ? 
32. Jsi tu spokojený/á? 
33. Změnilo se něco tvým umístěním do zařízení? (změny v chování, pocity 

úzkosti, úlevy, nechutenství, nemluvnost.) 
34. Začal/a jsi brát nějaké léky po umístění do zařízení? 
35. Co by jsi potřeboval/a? Co by se mělo změnit? 

 

4. Rozhovor s dívkou J. A. 
 

Dívka byla umístěna v roce 1995, v 9 letech, do dětského domova, ve kterém 

strávila 10  

let svého života. 

Dodnes si dívka pamatuje na den, kdy odjížděla se třídou na plavání, jako každý 

jiný týden. Všechny děti seděly v autobuse a čekaly na odjezd. V tom pro J. A. 

někdo přišel a vyvedl ji z autobusu. Poté byla odvedena do ředitelny, kde, jak 

vzpomíná, bylo přítomno několik lidí. Většinu těchto lidí nedokázala ani 

s odstupem času pojmenovat. Na svůj odchod vzpomíná jako na naprosto absurdní 

situaci, které dodnes nerozumí. Svůj odchod dívka popsala následovně: 

 

R: „To probíhalo hrozně, protože já jsem byla v tu dobu ve škole a pro mě 

přijela sociálka a vyvedli mě z autobusu, protože jsme byli akorát na cestě na 

plavání. To se vždycky takhle jezdilo v úterý na plavání. Tak mě odvedli 

z autobusu, že mám jít do ředitelny. Tak jsem si řikala fajn, myslela jsem si, že na 

mě počkaj, že se něco stalo, já nevim co. 

No a pak prostě jsem šla do ředitelny a tam sedělo spoustu lidí. Spousta lidí tam 

seděla kolem a koukala na mě.“ 

T: „A nevíš co to bylo za lidi?“ 

R: „Jako já vůbec nevim, fakt jak řikám, mně bylo 9, skoro 10,  tam byla 

ředitelka a třídní.“ 
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T: „A to byla kolikátá třída? Nějaká 3., 4.?“ 

R: „Já jsem byla ve 3., to byl vlastně konec 3. A byl červen, to bylo skoro před 

výzem a právěže tam všichni seděli, mám pocit, že třídní brečela, nebo co, prostě 

bylo to takový divný. Hlavně já jsem vůbec samozřejmě nevěděla, co se děje. 

Protože tam si všichni seděj, koukaj na mě jak na paviána v kleci, (smích) já se 

tomu teďkom  směju, ale prostě totální ironie.  

Nejlepší, tam byla nějaká paní, nějaká prostě Indka, která měla tečku na čele a 

dala mi kartičku, že mám věřit a že víra mi pomůže. Z tohohle já jsem byla úplně 

mimo. Jako já si na tu pani pamatuju doteďka.“ 

T: „A co to bylo za pani?“ 

R: „Nevim, já fakt nevim, tam bylo spousta lidí, tam fakt bylo hodně lidí v tý 

místnosti, já vůbec nevim kdo to byl.“ 

T: „A třeba tvoje mamka tam nebyla?“ 

R: „Nenene, jenom cizí lidi. Takže ve zkratce, já si ty lidi opravdu nepamatuju,  

tu pani si pamatuju, protože do tý doby jsem snad nikdy takhle z blízka žádnou 

Indku neviděla. Tu kartičku jsem měla ještě dlouho, já jsem jí pak roztrhla 

v nějakým záchvatu vzteku.“  

T: „A ta byla přímo v tý ředitelně?“ 

R: „Ta tam seděla, (smích) fakt, mě držela za ruku a řikala, že víra mi pomůže.“ 

      

Celou dobu dívka čekala a doufala, že se objeví její máma. Nevěděla, co se děje 

a byla z celé situace zmatená. J. A. vzpomíná, že jí odváželi nějací tři lidé, ale 

nevzpomíná si, co ti lidé byli zač. 

Pamatuje si, že křičela, kopala a nadávala. Z domova byla zvyklá, že nemá 

nikam chodit s cizími lidmi. Dnes už si nepamatuje, jakým způsobem se dostala do 

služebního auta.  

Na předchozí intervence OSPOD si dívka nevzpomíná, ona sama s nikým 

v kontaktu nebyla.  Nepamatuje si, že by někdy před tím byla v péči sociální 
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pracovnice, žádná sociální pracovnice je nenavštěvovala, nikdy před tím neslyšela 

nic o tom, že by měla jít do DD. Do té doby, jak J. A. uvedla, normálně vyrůstala, 

chodila do školy, měla dobré známky. 

 

T: „A oni ti řekli co, kam jdeš?“ 

R: „Já nevim, já si to nepamatuju, prostě. Já vim, že jsem byla v autě, řikala si, 

že je to nějaký divný a vim, že jsem nadávala a že chci domů a tak. Pak už si 

pamatuju, že jsem v tom DDÚčku…“ 

T: „A jako předcházelo tomu něco? Jako nějaký…, že by k vám chodily sociální 

pracovnice?“ 

R: „Já si jako nepamatuju, tak jako problém tam jakoby byl, ale nemyslim si, že 

byl natolik závažnej, aby se stalo to, co se stalo. Tam byly jako rodinný problémy, 

mezi mojí matkou a její sestrou a možná stačilo, kdyby mě máma vzala a 

odstěhovaly jsme se. Tam podle mě stačilo todle, ale já si nepamatuju, že by tam 

někdo přišel.“ 

T: „Jakože by s váma někdo pracoval, nebo takhle, nebo nějakej dohled byl nad 

tebou soudně stanovenej?“ 

R: „Nenene, vůbec, jako my jsme normálně žily, já jsem chodila do školy, měla 

jsem dobrý známky, já jsem se učila dobře, měla jsem jedničky, dvojky. Byla jsem 

nemocná, tak jako jsem samozřejmě chyběla, protože jsem měla v tu dobu, nebo 

doteďka mám astma, ale jako já si nepamatuju, že by… to byl prostě šok, to bylo 

prostě jako…“ 

T: „Takže vlastně dopředu jsi nevěděla, nic netušila…?“ 

R: „Ne, vůbec, ani moje máma nevěděla, my jsme se o tom bavily a ani prostě 

ona nevěděla. Jednoho dne prostě přišla do školy, že jo, jako vždycky, že si mě jde 

vyzvednout z družiny a prostě jsem tam nebyla, takže se to začalo řešit. Tak jí řekli, 

že tam byli, že mě odvezli a ať si pro mě jede tam, tam a tam.“  

T: „Takže jí to ani nikdo nedal vědět?“ 
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R: „Nene, žádný třeba dopisy, jako jestli já nevim něco, absolutně nic, 

jako jo?“ 

 

Dodnes dívka neví, z jakého důvodu byla přesně umístěna do zařízení.  

 

T: „ A třeba ten důvod, co bylo tim důvodem, řekl ti někdo?“ 

R: „Nenene, to bylo tak, že, takhle, jakoby ono se to měnilo. Tam v tom 

DDÚčku mi nikdo samozřejmě nic neřekl, tam jsem si procházela těma různejma 

psychotestama a malovala si a oni se snažili jako zjistit všechny ty věci, to byly furt 

nějaký testy, furt něco. (smích)“   

 

V následující citaci dívka popisuje podivné okolnosti jejího odchodu, kterým 

dodnes nerozumí. 

 

R: „Takže jakoby tam bylo to, to jsem se dozvěděla teď čerstvě, že tam byl 

někdo, kdo si mě nejspíš chtěl adoptovat. Ale zvláštní tam bylo to, že ten člověk 

najednou neexistuje, nikdo si nepamatuje jeho jméno. Takže já jako vim, že tam 

někdo byl, ale…“ 

T: „Odkud a kde se ten člověk vzal?“ 

R: „Právě já to jako nevim vůbec, máma ta se o tom bavit nechce, protože tu to 

totálně vzalo…ta absolutně neni v kondici že to…, ta je ráda, že je a příbuzný, 

který se o to starali, tak jsem se s  nima o tom bavila, tak to pro ně taky ně bylo 

dost těžký. Takže ty mi akorát řekli, že si pamatujou, že tam někdo byl a kdo řikal, 

že prej nemá zájem a že kdyby věděl, že to bude takhle, tak by si to rozmyslel. 

Takže celý tohle je to v  takový mlze…“ 

 

Máma dívky se ihned odvolávala proti soudnímu nařízení, jak ale J. A. uvedla, 

sociální pracovnice OSPOD matku nepodporovaly při jejích snahách získat dívku 
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zpět, ba naopak. Neexistovala žádná pomoc, až na rodinné známé, kteří se snažili 

obě dvě, matku i dívku, v průběhu celého umístění podporovat  a maximálně jim 

pomáhat.   

 

R: „Tam pak bylo to, že máma mě chtěla okamžitě zpátky, no a tak dostala 

nějaký vyrozumění, předběžný něco, ustanovení od soudu a tam bylo, že se může 

odvolat. Ta odvolací doba byla strašně krátká, tak se okamžitě odvolala a když šla 

na sociálku, tak na sociálce na ní byli naštvaný, že se odvolala, že to akorát 

komplikuje.(…) 

 Takže to prostě dopadlo tak, že tam dala ten papír a oni prostě byli naštvaný, 

že to zbytečně komplikuje, že by bylo jednodušší kdyby se neodvolávala, že akorát 

zbytečně prodlužuje tu dobu, toho co bude v tom DDÚčku. Takže oni řekli, když se 

odvoláte, ta holka vám tam bude dýl a když se neodvoláte, tak jí máte za chvilku 

doma.(…) Takže máma to stáhla a za pár dnů jí přišlo soudní rozhodnutí, že 

z nedostatku zájmu, že prostě neukázala žádnej zájem o  mě, takže je mi nařízeno 

do 18 let.“ 

T: „Přitom ty jsi říkala, že vlastně máma za tebou jezdila každej tejden.“ 

R: „Ne tejden, tam prostě jezdila od toho prvního večera. Já si to pamatuju 

doteďka, tam brečela pod oknama, protože nemohla jít za mnou, že jo. 

T: „A oni jí tam nepustili?“ 

R: „Ne, ne absolutně, oni pak řikali, že to není dobrý, že je to psychicky 

náročný. Přitom jediný, co bylo psychicky náročný byl ten jejich drastickej únos. 

To odvezení, kdy se s tebou nikdo nebaví. Prostě jeden den seš jako doma a druhej 

den…“ 

  

T: „A nějaký informace o tom, jak to v zařízení chodí?“ 

R: „Vůbec, já jsem ani nevěděla, že něco takovýho existuje, jako já když jsem se 

tam dostala, tak já jsem myslela, jako že tam počkáme a že pak zase můžu domů. A 



 120/130 

když pak teprve ty děcka začaly řikat: …no tak to si jako nemysli,  tady odsaď už se 

nedostaneš. Všechny ty uvědomělý malý děti s těma velkejma hlavama…“ 

 

V dětském diagnostického ústavu strávila J. A. asi 3 nebo 4 týdny a následně 

byla převezena do DD až do pohraničí. Daleko od místa bydliště, kde nakonec 

strávila 5 let, než jí přemístili zpět do místa bydliště.  

 

R: „Tam to bylo hrozný, jo, to prostě bylo peklo v těch západních Čechách, 

takže totální peklo a jakoby přišla i ta myšlenka, proč jsem vlastně tak daleko. 

Takže se začalo nějak řešit, nějaký přesun.“ 

T: „A vlastně máma se tam i jako těžce dostávala, ne?“ 

R: „Samozřejmě, protože máma pracovala, doteďka má dvě práce, aby se 

uživila, takže jakoby to byla taková vesnice kam jezdil autobus ráno a večer 

odjížděl. A teď na to eště navazoval vlastně spoj z toho dalšího města do (název 

města – místa bydliště matky), prostě to nebyla žádná sranda. Jako máma byla 

jedna z těch matek, co tam jezdily, ale máma sice nejezdila úplně nejčastěji, ale 

jezdila. Ale i jako jak jí to dovolilo finančně, jak jako mohla, protože to nebyla 

žádná sranda. My jsme naštěstí byly v kontaktu, jsme si psaly…“ 

 

Do domova jezdily dvě sociální pracovnice na pravidelné návštěvy, ale jak 

často, si už dívka nevybavuje. Žádný vztah k ní ale J. A. neměla, naopak 

převládala v ní nedůvěra, stejně jako ke všem ostatním pracovníkům v zařízení. 

Neměla tyto návštěvy ráda, nechtěla si s ní o ničem povídat.  

 

R: „Pamatuju si, že tam kolikrát přijely na návštěvu tydlety sociálky, jo? Ale 

většinou byly v ředitelně nebo se šly podívat na ten pokoj. Ale že bych třeba s nima 

mluvila… Já si pamatuju, že vždycky mě zavolali do ředitelny, já jsem zakroutila 
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vočima, já jsem tam tak nerada chodila… Takže já jako nevim, co se tam 

probíralo. Já si pamatuju, že se na mě vždycky dívali, povídali si(…) 

Vždycky se třeba zeptaly se, jak se máme, jak jde škola, to je to co si pamatuju, 

asi se ptali ještě na další věci…“   

    

Dívka začala studovat na gymnáziu, i přesto, že byla pracovníky DD od 

takového typu studia velice odrazována.  

 

„Já jsem chtěla na ten gympl, já jsem hlavně chtěla na ten gympl kvůli tomu, 

abych tam nemusela bejt většinu času. Protože, když jsem viděla ty předešlý, co se 

dostali na ten gympl, jak se většinu času učí a nemaj vůbec čas, tak jsem si řikala, 

tak to je dobrý, to je dobrá žiravina času, tak to mi rychle uteče a budu rychle pryč 

a budu mít furt co dělat a tohle. A hlavně ten zbytek, co naházeli do ostatních škol, 

aby všechny měli pohromadě, všechny holky byly aranžérky a kluci byli kuchař – 

číšník. Tak jsem  řikala já nechci bejt aranžérka, to umim naaranžovat i bez toho. 

A když jsem viděla ty dva, co byli na gymplu, tak jsem řikala, že tohle je jediná 

moje cesta ven. A svým způsobem se tak i stalo. Jsem měla tolik učení, že jsem pak 

skoro nestíhala, pak jsem jako by musela dojíždět, to bylo taky fajn, protože ty 

autobusy jezdily poskromnu. Takže když mi ujel, tak jsem se mohla vrátit až 

v 6…takže to pak začalo odsejpat.“ 

 

Dívka byla v 15 letech po dlouhém vyjednávání nakonec přemístěna do DD 

v místě jejího původního bydliště. Změnila také gymnázium a situace se o trochu 

zlepšila. 

Dívka si však nepřála, aby kdokoli ze spolužáků věděl, že je z „děcáku.“ J. A. 

v podstatě žila dva životy. Vymýšlela si svůj imaginární svět a sama se s odstupem 

času diví, že tomu nezačala věřit. Dívka měla velkou podporu v řediteli gymnázia, 

který její přání plně respektoval. 
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T: „Změnilo se tim tvým umístěním do zařízení něco? Třeba nějaký změny 

v chování?“ 

R: „Jo, určitě, to je jasný. Mně třeba strašně dlouho trvalo a doteďka, ono to 

možná tak nepůsobí, ale já jsem měla třeba problémy se nějak začlenit k těm 

děckám ze školy. Já jsem možná byla taková schizofrenní. Ale já jsem měla tu dvojí 

osobnost, tu holku, co byla ve vnitř a co byla venku. Ta holka, co byla venku, ta 

měla nějakou imaginární, vymyšlenou rodinu do uplnýho detailu, aby to nikdo 

nepoznal.“ 

 

T: „Mám tady takovou blbou otázku, jestli jsi byla v zařízení spokojená.“ 

R: „(Smích), já jsem byla naprosto nespokojená a…naprosto nespokojená. Já 

jsem se překvapila, já jsem se tam pak byla podívat, já nevim proč. Já nevim, já 

jsem  podlehla tomu trendu, jako jak se tam ty děcka vracej, víš? Se tam podívat za 

tu určitou dobu.“  

T: „Jako třeba po několika letech?“  

R: „Tak 19, 20 mi mohlo bejt, v těch západních Čechách a my jsme tam jako 

procházeli těma pokojema, (smích) a teď ty děti ke mně začaly běhat, protože 

nevěděly, že jsem tam taky byla a začaly se na mě viset a tak, já jako chápu, že 

někoho zvenku to obměkčí, víš jako, že na tebe začnou viset a začnou ti řikat ať si 

je vezmeš domů. Já jsem byla totálně odolná, protože to jsme tam měli furt. Já jsem 

si řikala, ježiš, ty chudinky tady musej bejt až do 18! 

Ale zvláštní bylo, že oni (pracovníci v zařízení) třeba byli naštvaný, ne naštvaný, 

spíš smutný a dotčený, že já jsem si nevzpomněla na žádnou dobrou věc. Já jsem 

tam pak seděla, v tom pokoji, kam jsme jako tenkrát nemohli, kde jsme se nemohli 

zdržovat, oni tam měli ty kabelky, aby jim tam nikdo nic neodnesl. A já jsem tam 

teď seděla jako volnej člověk, s tim jako kafem a my jsme se jako bavili. Ale jakoby 

zvláštní na tom bylo, že jsem si v tu chvíli nedokázala vzpomenout na nic hezkého, 
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já jsem se jako fakt snažila, ale prostě ne. Já tam na to nemám žádnou hezkou 

vzpomínku. Takže to bylo zvláštní pro ně i pro mě.“ 

 

T: „A poslední otázka, co ti to zařízení dalo a co vzalo?“ 

R: „Tak, vzalo mi to 10 let mýho života.“ 

T: „A je něco, co ti to dalo?“ 

R:„Dalo mi to, že jsem dospěla mnohem dřív, což nevim, jestli je dobře. Jako já 

nevim, já jsem spíš naštvaná, fakt naštvaná, jak to dopadlo a ani nemuselo… 

Nevim.“   

 
 

5. Vliv ústavní výchovy na vývoj mozku dítěte 
 

 
 

URL: http://emergingrenaissance.wordpress.com/2009/12/17/socio-political-

childhood/ 
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6. Náklady služeb za rok 

 

Typ zařízení Náklady na jedno dítě na rok 
(neinvestiční výdaje) 

Kojenecký ústav 486 000 Kč 

Dětský domov 303 516 Kč 

Diagnostický ústav pro děti 525 527 Kč 

Dětský domov se školou 360 326 Kč 

Zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc 338 947 Kč 

Domy na půli cesty 169 577 Kč 

 

 

 

6.1. Náklady služeb za měsíc 

 

Typ zařízení  Náklady na jedno dítě na měsíc  
(neinvestiční výdaje)  

Kojenecký ústav  40 500 Kč  
Dětský domov  25 293 Kč  
Diagnostický ústav pro děti  43 793 Kč  
Dětský domov se školou  30 027 Kč  
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc  

28 245 Kč  

Domy na půli cesty  14 131 Kč  
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6.2. Náklady služeb – pěstounská péče  

 

Výše zvláštní odměny pěstouna podle § 40a 
zákona č. 117/1995 Sb. Počet dětí v pěstounské 
péči 

Výše odměny pěstouna 
(Kč/měsíčně) 

3 děti 17 193 
4 děti 18 756 
1 zdravotně postižené dítě (dítě závislé na pomoci 
jiné osoby ve stupni II až IV) 17 193 

2 děti, z toho 1 zdravotně postižené 18 756 
2 zdravotně postižené děti 19 538 
4 děti, z toho 1 zdravotně postižené 21 882 

 
MPSV, Seminář k transformaci systému péče o ohrožené děti,  odbor rodiny a dávkových 

systémů, 29. 11. 2010 


