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A. TEORETICKÁ ČÁST
Úvod
Problematika sociálně-právní ochrany dětí je stále aktuálním a velmi ožehavým
tématem. Česká republika bývá často kritizována za to, že této problematice nevěnuje
dostatečnou pozornost a právní předpisy na ochranu práv dětí jsou neúplné a nevyhovující
jejich potřebám.
V této práci jsem se pokusila o shrnutí, dle mého mínění, nejdůležitějších oblastí
týkajících se sociálně-právní ochrany dětí.
„Rodinné společenství a péče o dítě jsou pro lidstvo nutností. Bez ní by nepřežilo.
Během vývoje lidstva tato přírodní a biologická nutnost nabyla také formu mravní
zákonitosti.“1
§ 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném a účinném
znění:
„Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") se rozumí zejména:
a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo
dočasně vychováváno ve vlastní rodině.
Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které upravují též ochranu práv a
oprávněných zájmů dítěte. Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny
přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti dávek pěstounské péče.“2
Sociálně-právní ochrana dětí zajišťuje dítěti právo na život, jeho příznivý vývoj, na
rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a
náboženství, na vzdělání, zaměstnání. Dále zahrnuje ochranu dítěte před tělesným či
duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Za dítě je
považována nezletilá osoba mladší 18 let (pokud zletilosti nenabyla dříve). 3
Z mezinárodních dokumentů vyplývá, že dítě potřebuje pro svou tělesnou a duševní
nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu nejen po narození, ale i před
ním. Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv je zakotveno v celé řadě právních předpisů

1

MATĚJČEK, Zdeněk, Jiří DUNOVSKÝ a Zdeněk DYTRYCH. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.
1.vyd. Praha: Grada, 1995. s 6. ISBN 80-7169-192-5
2
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném a účinném znění
3
MPSV. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany [online]. Vystaveno 15. 1. 2013. [cit. 2013-02-28].
Dostupné z: ˂http://www.mpsv.cz/cs/14304˃
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(například zákon o rodině, občanský soudní řád, trestní zákon, právní předpisy o sociálním
zabezpečení, zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy apod.).4
Zákony také respektují právo a povinnost rodičů společně vychovávat a pečovat o
děti, a pokud je potřeba, požadovat pomoc. Jakýkoliv zásah do soukromí a rodinného
života je možný teprve tehdy, jestliže rodiče (nebo osoby odpovědné za výchovu dětí) o to
požádají nebo se o děti nemohou nebo nechtějí starat.5

„Děti potřebují váš čas, ne drahé hodinky.“
Jesse Jackson

4

MPSV. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany [online]. Vystaveno 15. 1. 2013. [cit. 2013-02-28].
Dostupné z: ˂http://www.mpsv.cz/cs/14304˃
5
Tamtéž
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1. Vývoj postavení dítěte a sociálně-právní ochrany dětí
V této kapitole se budu zabývat nejvýznamnějšími etapami vývoje postavení dětí a
vývojem sociálně právní ochrany děti v ČR.

1.1 Nejvýznamnější etapy ve vývoji postavení dítěte ve společnosti
V této kapitole zmíním jen nejdůležitější etapy historického vývoje postavení dítěte
ve společnosti do 19. století. Poté se budu věnovat vývoji postavení dítěte v České
republice.
Postavení dítěte ve společnosti prošlo dlouhým vývojem. Násilí na dětech se
objevuje již u přírodních národů, nejčastěji byly děti usmrcovány jako oběti božstvu.
V antice bylo dítě bezprávným subjektem (např. známá Taygetská skála ve Spartě, z níž
byly shazovány nemocné nebo nechtěné děti). Ve starověkém Římě měl otec takovou moc,
tzv. patria potestas, která zahrnovala právo otce rozhodovat o životě či smrti svých dětí, ale
také právo nepřijmout dítě do rodiny a právo prodeje dětí. Vydáním Ediktu milánského
v roce 313 v římském impériu, jímž bylo uznáno křesťanství státním náboženstvím,
skončilo dlouholeté období otcovské tyranie, kdy se mohl otec na svých dětech dopustit
prakticky čehokoliv, tedy i vraždy. 6
V období středověku i novověku byla práva novorozenců podobná těm, která jsou
dnes platná pro nasciturus (dítě počaté, ale nenarozené). V klášterech se zřizovaly útulky
pro odložené děti, první doložený nalezinec byl zřízen v Cařihradě v roce 355. Důvodem
pro zřizování útulků však bylo očištění duší matek a otců odložených dětí, protože pokud
by své dítě zavraždili, dopustili by se hříchu. Pro zajištění anonymity rodičů byla
vytvořena otáčedla, tzv. torna. Otočením tohoto zařízení se dítě dostalo do bezpečí
kláštera. První torno bylo zřízeno v roce 1198 papežem Inocencem III. v nemocnici Sv.
Ducha v Římě.7
Od 16. století se zlepšuje hmotné zajištění rodiny a děti bývají láskyplně
vychovávány. Pokrokové myšlenky ve prospěch dětí přináší až osvícenství. Zároveň v této
době vzrůstá počet nemanželských a odložených dětí, na což reagoval Napoleonův Code
civile z roku 1804, který nařizoval zřízení dětského útulku s tornem v každém
departementu. S rozvojem industrializace dochází ke zneužívání dětí k dětské práci. Na
toto reagují různé zákony omezující dětskou práci v podzemí, stanovují určité časové
limity a věk dítěte. Až koncem 19. století je výdělečná práce dětí do 15 let zakázána.
6

ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007. 36 s.
ISBN 978-80-86991-27-6
7
Tamtéž
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Na ochranu dětských práv byla v 19. století ve Velké Británii založena organizace
NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), která působí až
dodnes.8
Charakteristickými znaky posledního období jsou podpora a pomoc dítěti ve
vyrovnání všech jeho nezralostí způsobených vývojem a pomoc zvládat nejrůznější zátěže.
Dítě je chápáno jako partner dospělých, především rodičů. Dětství nabývá plné hodnoty
jako přípravy na celý život člověka a to i před jeho narozením. V roce 1990 je vydána
Úmluva o právech dítěte.9

1.2 Vývoj sociálně-právní ochrany dětí v ČR od 19. století
Domovským zákonem č. 105 říšského zákoníku z roku 1863 (pro Čechy č. 59
z roku 1868) byl položen základ veřejné správy pro sociálně-právní ochranu dětí na našem
území. Tento zákon zahrnoval péči o chudé, péči o výživu a výchovu chudých dětí a péči o
zanedbávané děti v zařízeních určených pro jejich nápravu. Pro opuštěné děti byly
zřizovány sirotčince, dětské domovy, azyly a útulky, nebo byly dávány do pěstounské
péče. Současně s péčí o chudé se rozvíjela činnost dobrovolných organizací, které se
zabývaly péčí o mládež.

Od roku 1904 byly zřizovány tzv. okresní komise pro péči o

mládež, které se staraly o rozdělování šatstva a obuvi ze sbírek a o stravování dětí 10.
Od vzniku samostatného Československého státu se stala sociálně-právní ochrana
dětí předmětem státního zájmu. Okresní komise byly přejmenovány na okresní péče o
mládež a měnily se v orgány moci výkonné. Jejich působnost zahrnovala pomoc těhotným
ženám, svobodným matkám, právní ochranu a pomoc dětem nemanželským, osiřelým,
opuštěným, ohroženým, odkázaným na cizí péči, ohroženým ve vlastních rodinách, pomoc
mladistvým delikventům a poradnu pro volbu povolání a útulky pro nezaměstnaný dorost.
Rozvoj péče o děti byl přerušen rokem 1938, ale okresní péče o mládež působila
s omezenými možnostmi po celou dobu okupace11.
V 50. letech 20. století se sociálně-právní ochrana dětí omezovala pouze na
hromadné poručenství a opatrovnictví. Bylo přijato pravidlo umísťovat děti zásadně do
kolektivní péče. Tato činnost byla svěřena úřadovnám ochrany mládeže při soudech a

8

ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007. 36 s.
ISBN 978-80-86991-27-6
9
HANUŠOVÁ, Jaroslava. Vybrané kapitoly ze sociální pediatrie: Rigorózní práce. Brno: FSS MU, 2010.
106 s.
10
ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007. 36 s.
ISBN 978-80-86991-27-6
11
Tamtéž
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vrchní dozor náležel Ministerstvu spravedlnosti. Tyto úřadovny byly v roce 1956 zrušeny a
jejich působnost přenesena zpět na národní výbory.
Úkoly sociálně-právní ochrany ve vztahu k cizině zajišťovalo Ústředí pro
mezinárodněprávní

ochranu

mládeže,

které

bylo

přejmenováno

na

Úřad

pro

mezinárodněprávní ochranu dětí po přijetí zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí a spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Sociálně-právní ochrana dětí
je zahrnuta také do služeb sociální péče.12

2. Právní úprava ochrany dětí
Stát má povinnost chránit děti před tělesným, psychickým a sexuálním násilím,
chránit jejich zdravý vývoj a právem chráněné zájmy13. Toto je platné pro Českou
republiku z řady mezinárodních a ústavních norem.

2.1 Ústavní úprava
Součástí ústavního pořádku České republiky je zákon č. 2/1993 Sb., Listina
základních práv a svobod, která stanovuje základní lidská práva. Uveďme například:


způsobilost každého mít práva;



právo na život;



právo nebýt podroben mučení ani krutému, nelidskému nebo ponižujícímu
zacházení nebo trestu;



právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti;



právo na ochranu jména.14
Ve vztahu k pomoci ohroženým dětem je nejvýznamnější čl. 32 LZPS, který

zdůrazňuje potřebu zvláštní ochrany dětem a mladistvým. Péče o děti a jejich výchovu je
právem rodičů, ale za podmínky, že jejich rodičovská práva nejsou omezena. Odloučení
nezletilých dětí od rodičů je možné proti vůli rodičů jen rozhodnutím soudu na základě
zákona, přičemž v podrobnostech je učiněn odkaz na zákonnou úpravu. Jednotlivé zákony
ČR upravují výkon uvedených práv tak, aby byla naplněna LZPS a každému se dostalo
deklarovaných práv.15

12

ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007. 36 s.
ISBN 978-80-86991-27-6
13
Tamtéž
14
Tamtéž
15
Tamtéž
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2.2 Mezinárodněprávní úprava
Sociálně právní ochrana dětí je ožehavým tématem nejen v České republice.
Zabývá se jí mnoho mezinárodních organizací, díky nimž vznikají a jsou přijímány různé
druhy dokumentů a úmluv chránící dětská práva.
Z mezinárodněprávních dokumentů můžeme jmenovat například Deklaraci práv
dítěte přijatou v Ženevě v roce 1924 a Deklaraci práv dítěte přijatou OSN v roce 1959.16
Ve vztahu k sociálně právní ochraně dětí je pro nás nejdůležitějším dokumentem,
přijatým OSN, Úmluva o právech dítěte. Koncept Úmluvy o právech dítěte předložilo
Komisi pro lidská práva OSN v roce 1979 Polsko, ale trvalo celých 11 let, než Úmluva o
právech dítěte vstoupila v platnost (2. 9. 1990). Úmluvu o právech dítěte ratifikovala
Československá federativní republika 6. 2. 1991, samostatná Česká republika následně po
svém vzniku v roce 1993.17
Úmluva o právech dítěte je založena na zásadách „tří P“ = Provision (přežití a
rozvoj), Protection (ochrana dítěte), Participation (spoluúčast). Vychází tedy z
předpokladu, že děti mají vlastní zájmy, které by měly převažovat nad zájmy ostatních.
Přiznává dětem na celém světě plná lidská práva a zavazuje účastnické státy k právnímu
zakotvení těchto základních práv dětí do vlastního zákonodárství. Bohužel jsou v tomto
dokumentu zmíněna pouze dětská práva, zcela zde chybí alespoň zmínka o povinnostech.
V roce 2000 vydalo OSN dva Opční protokoly k Úmluvě o právech dítěte:
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených
konfliktů (věková hranice pro aktivní účast v ozbrojených konfliktech se zvýšila z 15 let na
18 let, Česká republika tento protokol ratifikovala v listopadu 2001)
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce
a dětské pornografie (tento důležitý protokol v rámci sociálně-právní ochrany dětí Česká
republika zatím nepodepsala)18
Další mezinárodní organizací, která se zabývá ochranou dětí, je Rada Evropy
(založená 5. května 1949). Členem Rady Evropy se může stát každý evropský stát, který
přijme zásady právního státu a zaručí všem svým občanům základní lidská práva a
svobody. Česká republika je členem od 30. 6. 1993.19
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Tato organizace se zasloužila například o definování syndromu týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dítěte (Child Abuse and Neglect - CAN), který zahrnuje
jakékoliv vědomé či nevědomé aktivity, kterých se dopouští dospělý člověk na dítěti, a
jejichž následkem dochází k poškození zdraví a zdravého vývoje dítěte. Jejich
nejvyhraněnější podobou je úplné zahubení dítěte. 20
Další institucí, která se zabývá ochranou dětí, je například Haagská konference o
mezinárodním právu soukromém. Členy Haagské konference jsou státy, které přijaly tento
Statut a zúčastnily se jednoho nebo více zasedání Konference. Ve vztahu k dětem můžeme
za nejvýznamnější považovat Úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů
dětí, Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení a Úmluvu o uznávání
a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti.21,22

3. Sociálně-právní ochrana dětí v ČR
Sociálně-právní ochrana dětí je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, v platném a účinném znění, a zahrnuje zejména zajištění práva dítěte
na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte a působení
směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Stát je odpovědný za ochranu dětí před
tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického,
psychického a mravního a ostatních aspektů integrity dítěte jako nositele práv. Stát ale
nenahrazuje povinnosti a odpovědnost rodičů, nezasahuje do jejich postavení, nejsou-li
ohrožena práva a vývoj dítěte.23
Sociálně-právní ochrana dětí se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv
diskriminace. Je poskytována bezplatně, všem dětem mladším 18 let. V souladu
s Úmluvou o právech dítěte vymezuje zákon pojem dítě, kdy dítě je osoba nezletilá. Podle
čl. 1 této Úmluvy je dítě každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, jenž
se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.24
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Cílem sociálně-právní ochrany dětí je také sanace rodin, čili zachování nebo
obnovení funkcí rodin.25
Poskytování sociálně-právní ochrany dětí rozlišujeme:


v plném rozsahu – nárok na ni mají děti, které jsou k území ČR trvaleji a pevněji
vázány, tj. dítě má na území ČR trvalý pobyt nebo:
 má povoleno trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území ČR nejméně
90 dnů
 podalo žádost o mezinárodní ochranu
 pobývá s rodičem, který je oprávněn pobývat na území ČR za účelem
poskytnutí dočasné ochrany



v nejnutnějším rozsahu – poskytuje se dětem, které se ocitly na našem území bez
jakékoliv péče, tj. dětem, které nesplňují výše uvedené podmínky26
Zákon č. 359/1999 Sb. zdůrazňuje, že zůstávají nedotčeny zvláštní právní předpisy,

které také upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte. Těmito právními předpisy
jsou například zákon o rodině, trestní zákon, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy,
předpisy o sociálním zabezpečení, zákon o ochraně před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi.27
Jak bylo již zmíněno, rodiče mají práva a povinnosti při péči o dítě. Tento vztah
mezi rodičem a dítětem se nazývá rodičovská zodpovědnost.

3.1 Rodičovská zodpovědnost
Rodičovská zodpovědnost je definována v zákoně o rodině v § 31 jako souhrn práv
a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný,
citový, rozumový a mravní vývoj při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho
jmění.28
Rodiče jsou povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat
nad ním dohled. Mají právo použít přiměřených výchovných prostředků. Nesmí však být
dotčena důstojnost dítěte a ohroženo jeho zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní
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NOVOTNÁ, Věra, FEJT, Vladimír. Sociálně-právní ochrana dětí. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose
Komenského, 2009. 256 s. ISBN 978-80-86723-77-8
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ISBN 978-80-86991-27-6
27
NOVOTNÁ, Věra, FEJT, Vladimír. Sociálně-právní ochrana dětí. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose
Komenského, 2009. 256 s. ISBN 978-80-86723-77-8
28
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vývoj. Na výchově dítěte se podílí i manžel, který žije s dítětem ve společné domácnosti, a
není jeho rodičem.29
Soud může zbavit, pozastavit nebo omezit výkon rodičovské zodpovědnosti, pokud
to vyžaduje zájem dítěte. Při omezení rodičovské zodpovědnosti soud konkrétně vymezí
rozsah práv a povinností, na které se omezení vztahuje. Ani jeden z těchto případů však
neznamená zánik vyživovací povinnosti rodiče vůči dítěti.30
Podle stupně vývoje dítěte má dítě právo obdržet potřebné informace a svobodně se
vyjadřovat k rozhodnutím rodičů týkajících se jeho osoby a být slyšeno v každém řízení,
ve kterém se o takových záležitostech rozhoduje.31
Dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv.
Orgány sociálně-právní ochrany dětí a další subjekty, kterým přísluší ochrana práv dítěte,
jsou povinni poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Důležité je, že dítě může o pomoc
požádat i bez vědomí rodičů.32
Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, je potřeba hledat optimální formu
náhradní výchovy.33

3.2 Formy náhradní výchovy

Formy náhradní výchovy můžeme rozdělit na dva typy:
1. Náhradní výchovná péče – nejčastěji se jedná o péči ústavní, v níž jsou děti
vychovávány až do své dospělosti, protože nemohou být z různých důvodů
vychovávány ve vlastní rodině.
2. Náhradní rodinná péče (NRP) – dítě je vychováváno „náhradními“ rodiči, v České
republice je to především pěstounská péče a adopce (osvojení).34

3.2.1 Pěstounská péče
Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě, jestliže to vyžaduje zájem
dítěte a jestliže osoba pěstouna poskytuje záruku jeho řádné výchovy.35
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Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a vykonává přiměřeně práva a povinnosti
rodičů. Nemá vyživovací povinnost k dítěti.

Právo zastupovat dítě a spravovat jeho

záležitosti má jen v běžných věcech. Pokud se pěstoun domnívá, že rozhodnutí zákonného
zástupce dítěte není v jeho zájmu, může se domáhat soudního rozhodnutí. Pěstoun není
zákonným zástupcem dítěte.36
Do pěstounské péče jsou nejčastěji umisťovány děti sociálně osiřelé, které potřebují
trvalou individuální péči a dlouhodobou výchovu v náhradní rodině. Jedná se především o
děti s různými zdravotními či psychomotorickými handicapy, děti starší, sourozenecké
skupiny nebo děti jiného etnika. Patří sem i skupina dětí, u kterých brání jejich svěření do
osvojení překážky právní, především nesouhlas rodičů.37
Pěstounská péče končí zletilostí dítěte, ale může být i zrušená z důležitých důvodů
rozhodnutím soudu. Soud ukončí pěstounskou péči vždy, pokud o to pěstoun požádá.38
Dítěti v pěstounské péči náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Pěstounovi náleží
měsíční odměna za výkon pěstounské péče za každé svěřené dítě. Dále se pěstounovi
poskytuje příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení vozidla. Na příspěvek na
zakoupení vozidla má nárok pouze pěstoun, který má v péči nejméně čtyři děti a nesmí
vozidlo používat k výdělečné činnosti.39
Kromě dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi další dávky státní sociální
podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další, vyjma sociálního
příplatku.40
Na straně žadatelů stále převažuje nejasná představa o pěstounské péči, proto zákon
věnuje pozornost zajištění podpůrných služeb pro náhradní rodiče (podle § 11 odst. 1 a 2
zákona o sociálně-právní ochraně dětí). To znamená, že krajské úřady mají zajišťovat
osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo se
svěřením dítěte do pěstounské péče. Tuto poradenskou činnost mají pak poskytovat obecní
úřady obcí s rozšířenou působností.41
Pro zefektivnění a zkvalitnění práce s rodinami a dětmi byl také zřízen institut
pěstounské péče na přechodnou dobu (§ 45a odst. 2 zákona o rodině). Na návrh orgánu
sociálně-právní ochrany dětí může soud svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu
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osobám, které jsou zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu tohoto typu pěstounské
péče. Touto přechodnou dobou se rozumí:


doba, po kterou rodič ze závažných důvodů nemůže dítě vychovávat;



doba, po jejímž uplynutí může rodič dát souhlas s osvojením;



doba do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů k
osvojení.42
Pěstounská péče na přechodnou dobu může být stanovena maximálně na 1 rok.

Bylo-li dítě svěřeno do této formy pěstounské péče, je soud povinen nejméně jednou za 3
měsíce přezkoumat, zda důvody k ní dále trvají. Odpadnou-li důvody, pro které bylo dítě
do přechodné pěstounské péče svěřeno, soud opět rozhoduje o další výchově dítěte43.
Novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí byla od 1. 1. 2013
zrušena pro nadbytečnost zařízení pro výkon pěstounské péče, tzv. SOS vesničky.

3.2.2 Adopce (osvojení)
Adopce je nejčastější a nejdokonalejší formou náhradní výchovy, kdy mezi
osvojitelem a osvojencem (dítětem) vzniká stejný vztah jako mezi rodiči a vlastními dětmi.
Dítě získává příjmení nových rodičů.44
Osvojit lze pouze nezletilé dítě (od 1. 1. 2014 dle nového Občanského zákoníku
bude možné osvojit i zletilé). Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový
rozdíl, o osvojení rozhoduje soud, přičemž před tím musí uplynout minimálně tři měsíce,
kdy je dítě v tzv. předadopční péči. To znamená, že budoucí osvojitel o dítě pečuje na své
náklady. Osvojiteli mohou být pouze osoby, které zaručují, že osvojení bude prospěšné pro
dítě, ale i pro společnost.45
K adopci je potřeba souhlasu zákonného zástupce dítěte. Pokud je zákonným
zástupcem rodič, není třeba jeho souhlasu, pokud zjevně nemá o dítě zájem. Nezájem
rodiče o dítě je zjevný, jestliže trvá alespoň 3 měsíce od posledního projeveného
opravdového zájmu. Pokud nelze v chování rodiče spatřovat hrubé porušování jeho
povinností, je třeba, aby byl orgánem sociálně-právní ochrany dětí poučen o možných
důsledcích svého chování a aby od takového poučení uplynuly alespoň 3 měsíce. Orgán
sociálně-právní ochrany dětí je povinen poskytnout rodiči poradenství a pomoc za
podmínek stanovených jiným právním předpisem. Poučení není vyžadováno, opustil-li
42
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rodič místo, kde se dříve zdržoval, aniž sdělil, kde se nyní zdržuje, a pokud se ani za 3
měsíce nepodaří zjistit místo, kde se rodič zdržuje.46
Rodiče mohou dát souhlas k adopci předem, bez vztahu k určitým osvojitelům.
Souhlas předem musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem nebo před
příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Souhlas může být dán rodičem nejdříve
šest týdnů po narození dítěte. Odvolat souhlas lze do doby, než je dítě umístěno na základě
rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů.47
Podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině rozlišujeme dva typy adopce:
1. „Zrušitelná“ = adopce 1. stupně – neboli prosté osvojení je podmínkou v případě
přijetí dítěte mladšího jednoho roku. Osvojitel nabývá práv a povinností rodičů.
Tento druh osvojení může soud zrušit jen ze závažných důvodů na návrh osvojence
nebo osvojitele. Zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti
mezi osvojencem a původní rodinou. Osvojenec bude mít opět své dřívější
příjmení.
2. „Nezrušitelná“ = adopce 2. stupně – nezrušitelně je možné osvojit dítě starší
jednoho roku.48
Osvojitelé si v případě, že je osvojenec starší jednoho roku mohou sami vybrat typ
adopce.
Požadavky žadatelů na „kvalitu“ dítěte jsou v mnoha případech velmi vysoké, a
proto vyřízení takové žádosti trvá tři až pět let.49
V dnešní době existují i nové možnosti, jak může žena zajistit budoucnost svému
dítěti, o které se nechce nebo nemůže starat. Tímto mám na mysli utajený porod a možnost
vložit dítě do tzv. babyboxu.
Utajený porod
Od 1. září 2004 se těhotným ženám v komplikovaných životních situacích nabízí
alternativa utajeného porodu. § 37 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) říká:
„(1) Žena s trvalým pobytem na území České republiky, nejedná-li se o ženu, jejímuž
manželu svědčí domněnka otcovství, má právo na utajení své osoby v souvislosti s
porodem.
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(2) Žena uvedená v odstavci 1, jestliže hodlá v souvislosti s porodem utajit svou totožnost,
předloží poskytovateli poskytujícímu příslušné zdravotní služby písemnou žádost o utajení
své totožnosti při porodu (dále jen „utajený porod“); součástí žádosti je prohlášení ženy, že
nehodlá o dítě pečovat.
(3) Provedením utajeného porodu se rozumí takové postupy při poskytování zdravotních
služeb ženě uvedené v odstavci 1 v souvislosti s těhotenstvím a porodem, které zachovají
její anonymitu, s výjimkou postupů, které jsou potřebné k zajištění úhrady zdravotních
služeb z veřejného zdravotního pojištění a zajištění informací pro Národní zdravotnický
informační systém.“50
Tento zákon však představuje mnoho úskalí, především v oblasti právního uvolnění
dítěte. Právně je stále přisuzováno matce, která je však utajená, tak o všem, co je spojeno s
péčí o dítě, musí rozhodnout soud. Matka se může nechat odtajnit v průběhu šestinedělí a
dále do doby, než je dítě dle rozhodnutí soudu umístěno do péče osvojitelů.
Matka může dítě pojmenovat, ale není zapsána do knihy narození. 51

Babybox
Zřizovatel babyboxů Ludvík Hess na svých webových stránkách píše: „Zřizuju
babyboxy, do nichž mohou matky (rodiče) v tísni odložit beztrestně a anonymně dítě,
jemuž je vzápětí poskytnuta veškerá zdravotní péče a sociální pomoc. Program
BABYBOX – STATIM je jasný a zřetelný. Mám jediné přání. Aby již nikdy nebylo
nalezeno mrtvé tělíčko novorozence.“52
Babyboxy jsou jakési „klimatizované„schránky“, opatřené mnohonásobně jištěnou
signalizací. Jsou umisťovány především na zdravotnických zařízeních. Dne 4. 2. 2013 byl
otevřen 54. babybox v táborském domově důchodců. Dosud bylo díky babyboxům
zachráněno 81 miminek.53
Pokud se matka (rodiče) rozhodne vložit své dítě do babyboxu, dává tím ve své
podstatě souhlas s osvojením. Pokud se u dítěte nenalezne lístek s datem narození, musejí
lékaři stáří dítěte určit a podle toho běží lhůta šestinedělí, ve které se matka může o dítě
přihlásit. Poté se postupuje stejně jako v případě udělení souhlasu s adopcí.

50

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), v platném a účinném znění
51
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném a účinném znění
52
Ludvík Hess. Zakládám babyboxy [online]. [cit. 2013-02-06]. Dostupné z: ˂http://www.hess.cz/zakladambabyboxy.php˃
53
Babybox. Statistiky babyboxů [online]. [cit. 2013-02-06]. Dostupné z:
˂http://www.babybox.cz/?p=statistiky˃

21

Možným, ale méně obvyklým řešením náhradní rodinné péče je osvojení do ciziny
a z ciziny, tzv. mezinárodní osvojení.

3.2.2.1 Mezinárodní osvojení
Tato forma náhradní rodinné péče je možným řešením v případě, že se pro dítě
nedaří najít náhradní rodinu v zemi původu. Osvojení do ciziny a z ciziny je upraveno
Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou vypracovala a
přijala Haagská konference 29. 5. 1993. V České republice vstoupila tato úmluva v
platnost 1. 6. 2000 a spolu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
umožňuje osvojení dětí do ciziny a z ciziny. 54
Haagská úmluva stanovuje postup při mezinárodním osvojení, určuje práva a
povinnosti jednotlivých institucí, definuje právo dítěte na přednostní osvojení v zemi svého
původu, zaručuje biologickým rodičům anonymitu a zásadně vylučuje jakékoliv zisky z
adopcí. Dále nařizuje signatářským státům, aby na svém území určily jeden ústřední orgán,
který bude za osvojení dětí do/ze zahraničí odpovědný. U nás je tímto ústředním orgánem,
který plní funkci zprostředkovatele, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v
Brně. Ten přebírá do své evidence žadatele z ciziny, kteří s tím musí souhlasit, a děti, pro
které se nepodařilo najít vhodné žadatele v České republice. ÚMPOD dává souhlas k
osvojení dítěte do ciziny a rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, jde-li o
osvojení dítěte do ciziny nebo z ciziny.55
Děti, které mohou být osvojeny a během 6 měsíců se pro ně nepodaří nalézt
vhodnou rodinu v ČR, jsou nabídnuty prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní
ochranu dětí do osvojení v cizině. Pokud by se našla pro dítě rodina v cizině a zároveň se
podařilo nalézt rodinu v ČR, je upřednostňována česká rodina. Podobné platí i v případě,
že se pro žadatele o osvojení nepodaří nalézt vhodné dítě z celé ČR, je možné (pokud s tím
souhlasí), hledat pro ně dítě v cizině.56

3.2.3 Ústavní péče
V ústavní péči jsou děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, děti, které
byly soudem svěřeny do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a dále děti,
54
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které byly do péče zařízení svěřeny rodiči resp. osobami odpovědnými za výchovu dítěte.
Dítě je do péče zařízení svěřeno rodičem (rodiči) nebo je dítěti ústavní výchova nařízena.
Zvláštním druhem je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.57
Ústavní výchova je výchovné opatření, které soud nařídí, jestliže je výchova dítěte
vážně ohrožena nebo narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě. Nebo pokud z
jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. Před nařízením
ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní
rodinnou péčí nebo péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají
přednost před výchovou ústavní.58
Ochranná výchova je druhem ochranného opatření, jehož účelem je kladně ovlivnit
duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit společnost před pácháním provinění
mladistvými. Dalšími ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací
detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. 59
Ochrannou výchovu lze uložit pouze podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Ochranné léčení, zabezpečovací detence a zabrání
věci nebo jiné majetkové hodnoty se ukládají podle trestního zákoníku.60

3.2.3.1 Dětský domov pro děti do tří let věku

Tyto domovy patří mezi zdravotnická zařízení a spadají tedy do kompetencí
Ministerstva zdravotnictví. V dětských domovech pro děti do 3 let věku jsou poskytovány
zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v
rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým
ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým.
Zaopatřením se rozumí stravování, ubytování, ošacení a výchovná činnost. Dětské domovy
pro děti do 3 let věku mohou poskytovat též ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z
důvodů nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví. 61

3.2.3.2 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Tato zařízení spadají do rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí a řídí se
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zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život
nebo vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku. Dále dítěti,
které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní
práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb,
v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.62
Dítě je umístěno do takového zařízení 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.63
Počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesmí
přesáhnout 28 dětí. Tento počet dětí může být překročen jen v případě, že do péče zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc budou svěřeni sourozenci. Jeden zaměstnanec v tomto
zařízení může současně zajišťovat osobní péči nejvýše o 4 děti.64
Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je omezena na
dobu:
a) 3 měsíců od jeho umístění do zařízení na základě žádosti zákonného zástupce dítěte
b) 6 měsíců, je-li dítě umístěno v zařízení na základě žádosti obecního úřadu obce s
rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, jestliže s pobytem dítěte vyslovil
souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte; celková doba
nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců,
c) stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření.65

3.2.3.3 Diagnostický ústav
Diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav jsou
v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Do diagnostického ústavu jsou přijímány děti s nařízeným předběžným opatřením,
nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou nebo na žádost
zákonných zástupců dítěte. Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly diagnostické,
vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální, organizační a koordinační.66
Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 6 - 8 týdnů. Po uplynutí této
doby jsou děti propuštěny zpět domů nebo jsou umisťovány do dětského domova, dětského
62
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domova se školou a výchovného ústavu. Děti mohou být do těchto zařízení umístěny pouze
diagnostickým ústavem, v jehož územním obvodu se nachází. Při umísťování dítěte se dbá
na umístění dítěte co nejblíže bydlišti osob odpovědných za výchovu nebo zákonných
zástupců, pokud by tím nebyl ohrožen mravní vývoj dítěte.67
V diagnostickém ústavu jsou zřizovány nejméně 3 výchovné skupiny pro účely
komplexního vyšetření dětí. Diagnostické ústavy nebo výchovné skupiny jsou členěny
podle pohlaví nebo podle věku dítěte.68
Pro děti, které ukončily povinnou školní docházku, se jako součást diagnostického
ústavu zřizují diagnostické třídy, v nichž je zajišťována příprava dětí na jejich budoucí
povolání. Tato třída se naplňuje maximálně do počtu 8 dětí. Výjimku může udělit
ministerstvo.69

3.2.3.4 Dětský domov
Tento druh zařízení pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Plní zejména
úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Dětský domov zajišťuje péči o děti s nařízenou
ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve
školách, které nejsou součástí dětského domova. Do dětského domova se umísťují děti ve
věku zpravidla od 3 do 18 let, ale i nezletilé matky spolu s jejich dětmi.70

3.2.3.5 Dětský domov se školou
Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní
výchovou (mají-li závažné poruchy chování, nebo které pro svou duševní poruchu vyžadují
výchovně léčebnou péči) nebo s uloženou ochrannou výchovou. Dále zajišťuje péči o
nezletilé matky, které splňují stanovené podmínky, a jejich děti, které nemohou být
vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou. 71
Do dětského domova se školou se umísťují děti zpravidla od 6 let do ukončení
povinné školní docházky. Pokud v průběhu povinné školní docházky pominou důvody pro
zařazení dítěte do školy zřízené při dětském domově, je dítě na základě žádosti ředitele
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dětského domova se školou zařazeno do školy, která není součástí dětského domova se
školou.72
Pokud se dítě po ukončení povinné školní docházky nemůže pro pokračující
závažné poruchy chování vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo pokud neuzavře
pracovněprávní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu.

3.2.3.6 Výchovný ústav
Tento ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž
byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Plní zejména úkoly
výchovné, vzdělávací a sociální.73
Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou, s
uloženou ochrannou výchovou. Dále pro nezletilé matky a pro jejich děti, nebo pro děti,
které vyžadují výchovně léčebnou péči. Popřípadě se pro tyto děti zřizují oddělené
výchovné skupiny.74
Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě mladší 15 let, má-li uloženu
ochrannou výchovu, a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být
umístěno v dětském domově se školou. V případech zvláště závažných poruch chování, lze
do výchovného ústavu umístit i dítě starší 12 let s nařízenou ústavní výchovou. 75

3.2.3.7 Domov pro osoby se zdravotním postižením
V domovech pro osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby, se poskytují pobytové služby. Mezi tyto služby patří
ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně, výchovné a vzdělávací činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a
zájmů.76
Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením
poskytuje osobní vybavení (prádlo, ošacení, obuv), drobné předměty běžné osobní potřeby
a některé služby (stříhání vlasů, holení apod.) s přihlédnutím k jejich potřebám.77
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Pro výkon ústavní výchovy nebo předběžného opatření v domovech pro osoby se
zdravotním postižením platí s ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním
postižením přiměřeně ustanovení zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních.78
Formy náhradní výchovy jsou v České republice velmi problematickým tématem.
Mnozí kritizují nepropracovanost zákonů, někteří kritizují nedostatečnost preventivních
opatření a činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí. A nyní se dostávám k dalšímu
rozsáhlému a problematickému tématu.

3.3 Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
V této kapitole se budu zabývat především poradenskou a preventivní činností
orgánů sociálně právní ochrany dětí. Mezi tyto orgány se řadí obecní úřady s přenesenou
působností, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a Úřad pro
mezinárodně právní ochranu dětí.79
Sociálně-právní ochranu poskytují i jiné subjekty, které nejsou OSPOD. Těmito
subjekty jsou obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnosti, komise pro
sociálně-právní ochranu dětí a osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany děti
(fyzické i právnické).80

3.3.1 Obecní úřad s přenesenou působností
V rámci preventivní a poradenské činnosti:
a) vyhledává děti, na které se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje
b) projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově
c) projednává s dítětem nedostatky v jeho chování
d) sleduje, zda je dětem zamezován přístup do prostředí, které ohrožuje jejich vývoj a
výchovu (např. herny)
e) oznamuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které
nasvědčují tomu, že se setkal s dítětem, na které se sociálně-právní ochrana dětí
zaměřuje81
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Dále rozhoduje o opatřeních (napomenutí, dohled, omezení), pokud tak neučinil
soud. Sleduje, zda jsou dodržována opatření, o nichž rozhodl, a zda jsou dodržována
opatření učiněná soudem, jestliže jej soud o to požádá. Podává podněty soudu k opatřením
týkajících se výchovy dětí. O podání takového podnětu neprodleně uvědomí obecní úřad
obce s rozšířenou působností.82
Při péči o děti, na které se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje, sleduje:


využívání volného času těchto dětí a nabízí dětem programy pro využití volného
času



děti, které vyhledávají styky s osobami požívajícími alkoholické nápoje nebo
návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost



děti s projevy nesnášenlivosti a násilí



děti z rodin s nízkou sociální úrovní



spolupracuje se školami, zájmovými sdruženími apod.83
Také je povinen učinit opatření k ochraně života a zdraví a zajistit uspokojování

základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotní péče dítěti-cizinci.84

3.3.2 Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Při poskytování preventivní a poradenské činnosti je povinen:
a) sledovat nepříznivé vlivy a jejich příčiny působící na děti a činí opatření k jejich
omezování
b) pomáhat rodičům při řešení problémů, které souvisí s péčí o dítě
c) poskytovat nebo zprostředkovávat rodičům poradenství
d) pořádat přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů, které souvisí s péčí o dítě
e) poskytovat poradenství související s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstounské
péče, především v otázkách výchovy
f) může uložit rodičům (nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte) povinnost
využít odborné poradenství, a to pokud:


předchozí doporučení na odbornou pomoc bylo rodiči ignorováno



nejsou schopni problémy s výchovou řešit bez odborné pomoci (spory o
úpravě styku s dítětem apod.)

g) pomoci uspořádat rodinné poměry, aby se mohlo dítě vrátit zpět do rodiny
82
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h) pomoci při řešení životní a sociální situace
i) pomoci při spolupráci s dalšími orgány (orgán sociálního zabezpečení, úřad práce
atd.)85
V rámci sociálně-právní ochrany dětí vykonává i další činnosti. Například sleduje
výkon ústavní a ochranné výchovy, pečuje o děti vyžadující zvláštní pozornost s cílem
začlenit tyto děti do společnosti a zprostředkovává náhradní rodinnou péči. Dále je
oprávněn podat soudu návrh na:


rozhodnutí o splnění podmínky osvojení – ve smyslu neprojevování zájmu rodičů o
své dítě



omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti



nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy



svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo
prodloužení doby trvání svěření nebo jeho zrušení



vydání předběžného opatření u dítěte, jež se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li
jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy či narušeny86
Dále vykonává funkci opatrovníka a poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu

dítěte a v jeho zastoupení. Rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo
pěstounů, je-li dítě v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z
rozhodnutí soudu nebo z vůle rodičů. Sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiných
osob než rodičů. Vyhledává děti vhodné k osvojení nebo svěření do pěstounské péče a
osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, vede jejich spisovou dokumentaci a kopii
zasílá krajskému úřadu.87
V rámci výkonu ústavní nebo ochranné výchovy pravidelně navštěvuje dítě a jeho
rodiče, a to nejméně jednou za 3 měsíce. Sleduje dodržování práv dítěte v zařízení, zda
trvají důvody pro pobyt dítěte v zařízení a zjišťuje, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a
jejich rodiči. Poskytuje rodičům pomoc spočívající především v pomoci uspořádat rodinné
poměry tak, aby byl umožněn návrat dítěte do rodiny. Může povolit dítěti, kterému byla
nařízena ústavní výchova, pobyt u rodičů nebo jiných fyzických osob. V případě pobytu
dítěte u jiných fyzických osob než rodičů, prarodičů nebo sourozenců posoudí jejich
bezúhonnost.88
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3.3.3 Krajský úřad
Zajišťuje přípravu budoucích osvojitelů nebo pěstounů k přijetí dítěte do rodiny a
poskytuje těmto osobám poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením
dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na
přechodnou dobu. Dále těmto osobám poskytuje poradenskou pomoc zejména v otázkách
výchovy.89
Alespoň jednou v roce musí zajistit konzultace o výkonu pěstounské péče. Kromě
odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů se konzultací zúčastňují také
pěstouni, popřípadě též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické
osoby, které tvoří s pěstounem domácnost.90,91
Zajišťuje zprostředkování osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče v České
republice. Krajský úřad vede pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
evidenci dětí a žadatelů a pro tyto účely vyhledává děti a žadatele vedené v evidencích
tohoto krajského úřadu a z evidence žadatelů vedené ministerstvem práce a sociálních věcí.
Při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče přihlíží k doporučení poradního sboru.
Zjistí-li krajský úřad, že v některé z těchto evidencí žadatelů je zařazen žadatel vhodný stát
se osvojitelem nebo pěstounem dítěte, které je v evidenci dětí vedené tímto krajským
úřadem, oznámí písemně tuto skutečnost neprodleně:
a) žadateli
b) jinému krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo
pověřené osobě, pokud s nimi žadatel uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče
c) Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jde-li o žadatele, který je i v evidenci
vedené tímto úřadem
d) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.92
Krajský úřad může dávat ministerstvu podněty ke zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče, jde-li o děti, které jsou v evidenci dětí vedené ministerstvem.
Ministerstvo je povinno se těmito podněty zabývat. Obdobné oprávnění má krajský úřad ve
vztahu k Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.93
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3.3.4 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD)
Tento úřad byl založen jako ústřední orgán ochrany dětí v soukromoprávních
věcech s mezinárodním prvkem. Zastupuje Českou republiku v rámci mezinárodních
úmluv (například Úmluva o vymáhání výživného - New York, 20. 6. 1956, Úmluva o
uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti - Haag 2. 10. 1973. Jeho činnost lze
rozdělit do těchto oblastí:


vymáhání výživného s mezinárodním prvkem



vedení agendy mezinárodních adopcí



řešení protiprávního přemístění nebo zadržení dětí (tzv. "mezinárodní únosy dětí")



ochrana nezletilým osobám a v některých specifických případech i osobám
zletilým.94
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je úřadem správním, podřízený

Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale není orgánem soudním – tzn., že nemá pravomoc
rozhodovat v soudních věcech. Mezi jeho hlavní úlohy patří:


poskytovat občanům konzultace ve věcech, které spadají do jeho působnosti



zprostředkovávat v rámci své působnosti styk se zahraničními orgány



spolupracovat na vytváření mezinárodních i vnitrostátních norem, které se dotýkají
oblastí jeho působnosti.95

3.3.5 Výkon sociálně-právní ochrany dětí jinými subjekty
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí umožňuje i nestátním subjektům (nadace,
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve a další právnické a fyzické osoby)
plnit určité úkoly v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Tyto činnosti zákon přesně
vymezuje a pověření k nim vydává krajský úřad, který rozhoduje s místní příslušností
trvalého pobytu nebo sídla žadatele. Tyto pověřené subjekty nejsou orgány sociálně-právní
ochrany dětí.96
Jak již bylo zmíněno, dalšími subjekty poskytujícími sociálně-právní ochranu dětí
jsou obce a kraje v samostatné působnosti (vytvářejí předpoklady pro zájmovou a
vzdělávací činnost dětí), komise pro sociálně-právní ochranu dětí a osoby pověřené
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
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3.3.5.1 Komise a poradní sbory pro sociálně-právní ochranu dětí
Je zřizována starostou obce s rozšířenou působností. Členy komise by měli být
hlavně sociální pracovníci, pedagogové, psychologové, zdravotníci, policisté a další osoby,
které mohou v daném regionu přispět k rozvoji sociálně-právní ochrany dětí.97
Mezi činnosti komise patří:


na území správního obvodu obce s rozšířenou působností koordinuje výkon
sociálně-právní ochrany dětí



vydává a rozhoduje o odnětí pověření ke zřizování výchovně rekreačních táborů



navrhuje a posuzuje preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a
zanedbávaných dětí



projednává jednotlivé případy a navrhuje opatření k účinné pomoci dětem a
rodinám



připravuje programy pro problémové děti



posuzuje případy výkonu sociálně-právní ochrany dětí a vydává k nim stanoviska 98

3.3.5.2 Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Jsou to osoby fyzické nebo právnické (nejčastěji neziskové organizace), které jsou
výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny krajským úřadem. Mohou vykonávat jen
činnosti, které jsou vymezeny v zákoně.99
Mezi pravomoci těchto osob patří:


vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje



poradenská činnost



ochrana dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku



vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, a dětí vhodných
k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče



osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poskytují poradenskou pomoc
Pověřené osoby mohou zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany dětí:



zařízení odborného poradenství



zařízení sociálně výchovné činnosti



zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
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výchovně rekreační tábory



zařízení pro výkon pěstounské péče100

3.4 Závěr teoretické části
V teoretické části této bakalářské práce jsou stručně popsána vybraná témata z
oblasti sociálně-právní ochrany dětí v ČR. Jedná se o vývoj postavení dítěte, vývoj
sociálně-právní ochrany dětí v ČR, právní úprava této problematiky a podrobněji jsou
popsány formy náhradní výchovy a orgány sociálně-právní ochrany dětí.
Jaké znalosti o této problematice mají teenageři v okrese Benešov, jsem se pokusila
zjistit v praktické části této práce.
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B. PRAKTICKÁ ČÁST
4. Kvantitativní výzkum
Praktická část této práce byla realizována pomocí kvantitativního výzkumu,
dotazníkového šetření.

4.1 Cíle praktické části práce
Hlavním cílem praktické části této práce bylo zjistit, jaké znalosti mají děti o pojmu
sociálně-právní ochrana dětí.
Dílčí cíle:
Zjistit, zda teenageři znají formy náhradní rodinné péče a instituce sociálně-právní ochrany
dětí.
Zjistit, jak by se teenageři zachovali v případě, že jemu nebo kamarádovi v rodině ubližují.
Stanovení hypotéz
Hypotézy jsou stanoveny na základě cílů práce a prostudované literatury, ze které jsem
čerpala.
Hypotéza č. 1: Minimálně 90 % oslovených respondentů si bude myslet, že mají více
znalostí o sociálně právní ochraně dětí než jejich vrstevníci.
Hypotéza č. 2: Minimálně 60 % oslovených respondentů bude vědět, čím se sociálně
právní ochrana dětí zabývá
Hypotéza č. 3: Úroveň znalostí studentů vybraných škol o problematice sociálně právní
ochrany dětí se liší v souvislosti s typem školy, kterou navštěvují.
Hypotéza č. 4: Minimálně 90 % oslovených respondentů vyjmenuje správně alespoň 2
formy náhradní rodinné péče.
Hypotéza č. 5: Všichni oslovení respondenti odpovědí, že by nahlásili týrání kamaráda
(nebo jiné ubližování) v rodině, kdyby o tom věděli.

4.2 Metodologie výzkumu
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala metodu kvantitativního výzkumu dotazníkové šetření. Tato metoda je vhodná pro získání potřebných údajů s nižší
organizační, časovou a finanční náročností.
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4.2.1 Dotazníkové šetření
Dotazník je rozdělen do tří oblastí - identifikační údaje, vlastní dotazník a v závěru
je dán žákům prostor pro vyjádření svých námětů a připomínek. Vlastní dotazník se skládá
ze 14 otázek, z toho 7 je uzavřených dichotomických, jejichž součástí je vždy podotázka
(odůvodnění odpovědi, uvedení příkladů) a v jednom případě tabulka, která zjišťuje
všeobecný přehled teenagerů o institucích a organizacích sociálně-právní ochrany dětí a
hodnocení jejich činnosti. Dále dotazník obsahuje 6 otázek výběrových a 1 otázku
škálovou (viz Příloha č. 1).
Předvýzkum
Předvýzkum byl realizován v 8. třídě ZŠ Dolní Počernice, v prosinci 2012.
Dotazník vyplnilo celkem 10 žáků ve věku 13-14 let. Spolupráce s dětmi byla příjemná a
bezproblémová. Děti správně pochopily postup vyplňování i znění zadaných otázek.

4.2.2 Popis a technika výběru cílové skupiny
Při výběru cílové skupiny jsem postupovala třemi základními kroky: vymezení
cílové populace (koho se budu ptát), určení výběrového postupu (jak budu vybírat
respondenty) a stanovení velikosti vzorku (kolika lidí se budu dotazovat).
Cílovou skupinou byli vymezeni teenageři v rizikovém věku 13-14 let. Období od 10
do 20 let je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospělostí. „Je to období hledání a
přehodnocování, v němž má jedinec zvládnout vlastní proměnu, dosáhnout přijatelného
sociálního postavení a vytvořit si subjektivně uspokojivou, zralejší formu vlastní identity.“101
Pro tuto vývojovou etapu je charakteristická emoční labilita, vzdor, konflikty, nápadné změny
nálad, impulzivita jednání, nestálost a nepředvídatelnost reakcí.102
Kvůli záměru porovnat jejich znalosti v závislosti na typu školy jsem zvolila žáky 8.
třídy ZŠ Bystřice a žáky tercie osmiletého gymnázia v Benešově.
Základní školu v Bystřici v současnosti navštěvuje 325 žáků, kteří jsou rozděleni do
šestnácti tříd. Žáci mají k dispozici moderní počítačovou místnost s 20 počítači. Nabízena je
výuka dvou světových jazyků (AJ a NJ) a řada dalších školních i mimoškolních aktivit.
Výborných výsledků dosahují žáci ve sportovních a cyklistických soutěžích, recitaci a
talentové soutěži v psaní na počítači.
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V současné době studuje na gymnáziu v Benešově 536 žáků v 18 třídách, z toho 10 tříd
představuje studium osmileté a zbývajících 8 tříd studium čtyřleté. Chloubou školy je vybavení
výpočetní technikou, kvalitní výchovné poradenství, výborné výsledky studentů školy v
krajských a celostátních kolech předmětových a sportovních soutěží, velmi dobré hodnocení
školy veřejností a rodiči, výměnné pobyty a spolupráce s partnerskými školami v Rakousku a
Dánsku a další školní i mimoškolní činnosti.

4.3 Výsledky dotazníkového šetření
Respondentům bylo vysvětleno, k čemu dotazník slouží, že je anonymní a jak mají
správně postupovat při jeho vyplňování.
Výsledky jsou řazeny podle pořadí otázek v dotazníku, jsou zobrazeny graficky a
doplněny komentářem. Údaje uvedené v procentech jsou zaokrouhleny na celá čísla.
Celkem bylo rozdáno 41 dotazníků, z toho 16 respondentů bylo ze ZŠ Bystřice a 25
z Gymnázia Benešov. Všechny se vrátily zpět a kromě jednoho (z benešovského
gymnázia) byly vyhodnotitelné.
I. Identifikační údaje
Graf č. 1: Typ školy
N = 40

Typ školy

24
60%

16
40%

ZŠ Bystřice - 8. třída
Gymnázium Benešov tercie

Z celkového počtu 40 respondentů, kteří se zúčastnili výzkumu, bylo 24 (60 %)
z tercie Gymnázia Benešov a 16 (40 %) z 8. třídy ZŠ Bystřice.
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Graf č. 2: Věk
N = 40
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16 žákům (40 %) bylo v době vyplnění dotazníku 14 let a 24 žákům (60 %) 13 let.
Graf č. 3: Pohlaví
N = 40
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Po vyhodnocení dotazníku a sečtení odpovědí jsem se sama podivila – muži a ženy
byli v přesném poměru 1 : 1, čili 20 mužů (50 %) a 20 žen (50 %).
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II. Vlastní dotazník
Otázka č. 1: Myslíš si, že máš více znalostí o sociálně právní ochraně dětí než tvoji
vrstevníci? Pokud ano, uveď, v čem znalosti spočívají.
Graf č. 4: Autoevaluace žáků
N = 40
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Z celkového počtu 40 respondentů 11 (28 %) odpovědělo „ano“ a 29 (72 %)
odpovědělo „ne“. V podotázce mohli respondenti uvádět neomezené množství odpovědí.
Žáci základní školy, kteří vybrali možnost „ano“ (6), bohužel v podotázce uváděli
nesmyslné odpovědi: „koukám na VIP zprávy“ – 2x, „ČT 24“ – 1x, „počasí“ – 1x,
„občanské judo“ – 1x, „zprávy“ – 1x, „nevím“ – 2x a 1 žák nic neuvedl.
Žáci benešovského gymnázia, kteří odpověděli kladně, uváděli: „jsem aktivní
dobrovolník v programu proti rizikovým jevům PEER“ – 2x, „mám mladšího bráchu“ –
1x, 1 žák neuvedl žádnou odpověď. 1 žák napsal, že jeho sestřenice přišla v 7 letech o
mámu a táta je alkoholik, tak žije s nimi.
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Otázka č. 2: Víš, čím se sociálně právní ochrana dětí zabývá? Pokud ano, napiš
konkrétní činnosti soc. právní ochrany dětí.
Graf č. 5: Činnosti sociálně-právní ochrany dětí
N = 40
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Odpověď „ano“ vybralo 16 žáků (40 %), z toho 2 ze základní školy. Z těchto dvou
žáků jeden na podotázku neodpověděl a druhý uvedl, že se zabývá ochranou dětí. Odpověď
„ne“ vybralo 24 žáků (60 %), z toho 14 žáků základní školy.
Oproti tomu žáci gymnázia uváděli různorodé činnosti sociálně-právní ochrany
dětí: „přijdou sociální pracovníci a popřípadě dítě odeberou“ – 4x, „dohlíží na to, jestli je o
dítě dobře postaráno“ – 3x, „chrání děti před týráním“ – 3x, „poskytuje pomoc dítěti v
krizových životních situacích“ – 1x, „snaží se zabezpečit dítě v nouzi“ – 1x, „snaží se
zajistit

dítěti

lepší

domov“

–

1x,

„pomáhá

při

šikaně

studentů“

–

1x.

39

Otázka č. 3: Myslíš si, že je sociálně právní ochrana dětí důležitá? Svoji odpověď
zdůvodni.
V této otázce měli žáci na výběr možnosti: rozhodně ano – spíše ano – nejsem si
jistý/á – spíše ne – rozhodně ne
Graf č. 6: Důležitost sociálně-právní ochrany dětí
N = 40
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21 respondentů (52 %) vybralo možnost „rozhodně ano“, 12 (30 %) „spíše ano“ a 7
(18 %) nejsem si jistý/á. Možnost „spíše ne“ a „rozhodně ne“ nezvolil nikdo. Žáci mohli
uvést více důvodů své odpovědi.
V 8. třídě základní školy 2 žáci nevědí, jak svoji odpověď zdůvodnit. 12 žáků
neuvedlo žádné zdůvodnění, 1 žák nemá dostatek informací pro posouzení (odpověděl, že
si není jistý) a 1 žák napsal jako důvod své odpovědi, že je potřeba děti chránit.
Pouze 2 žáci gymnázia neodůvodnili svoji odpověď. 1 žákyně neví, čím se
sociálně-právní ochrana dětí zabývá, a proto si není jistá. Ostatní žáci uvedli tyto důvody:
„ochraňuje děti“ – 7x (1 žák dokonce uvedl, že ale může být zneužita), „každý má právo na
hezký život“ – 3x, „o dítě má být dobře postaráno“ – 2x, „ochrana dětí v nelehkých
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životních situacích“ – 1x, „dítě potřebuje klidný domov, prostředí a výchovu“ – 1x,
„výchova a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, ho ovlivňuje na celý život“ – 1x, „všichni by
měli mít stejnou startovní čáru“ – 1x, „každý má mít šanci na šťastné dětství“ – 1x, „děti
potřebují rodinné zázemí, lásku a péči“ – 1x, „děti jsou budoucnost národa“ – 1x,
„nemohou se samy bránit“ – 1x. Žák, který žije v domácnosti se sestřenicí, uvedl, že na ni
její otec křičel a došlo i k fyzickému napadení, ale teď už je šťastná a zlepšila se ve škole.
Otázka č. 4: Komu je v ČR poskytována sociálně právní ochrana dětí?
Žáci měli možnost vybrat mezi odpověďmi: jen romským dětem - jen česky
mluvícím dětem - všem dětem do 18 let - všem dětem do 15 let - všem dětem do 3 let - jen
cizincům na území ČR.
Graf č. 7: Poskytování sociálně-právní ochrany dětí
N = 40
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Správnou odpověď „všem dětem do 18 let“ označilo celkem 36 žáků (90 %), z toho
12 žáků ZŠ Bystřice a 24 žáků (100 %) žáků tercie benešovského gymnázia. Dále 2 žáci
základní školy označili možnost „jen romským dětem“, jednou byla označena varianta
„všem dětem do 15 let“ a „jen cizincům na území ČR“.
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Otázka č. 5: Jak se jmenuje světová organizace, která se zabývá ochranou dětí a je
součástí OSN?
Respondentům byly v této otázce nabídnuty možnosti: UNESCO – UNICEF NATO a EU.
Graf č. 8: Jméno světové organizace
N = 40
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Správná odpověď zní UNICEF, tuto odpověď vybralo 37 respondentů (93 %). Opět
všichni dotazovaní žáci gymnázia odpověděli správně. O zbylé 3 odpovědi se podělili žáci
8. třídy, 2 vybrali NATO a 1 UNESCO.
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Otázka č. 6: Znáš nějaké instituce nebo organizace v ČR, které se zabývají sociálně
právní ochranou dětí? Pokud ano, vyplň následující tabulku.
Graf č. 9: Instituce nebo organizace v ČR
N = 40
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Z celkového počtu dotazovaných žáků 36 (90 %) odpovědělo „ne“, z toho všichni
(100 %) dotazovaní žáci ze základní školy v Bystřici. Pouze 4 žáci (10 %) z gymnázia
odpověděli „ano“.
Ohodnoť její činnost

Název instituce či organizace

V čem a komu pomáhá

Člověk v tísni

Lidem

1-

Babybox – 2x

Novorozencům

1, 2

KUŘE - Pomozte dětem - 2x

Postiženým dětem

1, 1

Klokánek

Náhradní rodiny

2

(známkování jako ve škole)
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Otázka č. 7: Je sociálně právní ochrana dětí poskytována bezplatně?
Graf č. 10: Bezplatnost sociálně-právní ochrany dětí
N = 40
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Správná odpověď je „ano“. V této otázce jsou výsledky v opačném pořadí oproti
předchozímu. 36 respondentů (90 %), z toho 100 % respondentů z Gymnázia Benešov,
odpovědělo správně, že je sociálně-právní ochrana dětí poskytována bezplatně. 4 žáci
(25 %) z 8. třídy se domnívají, že sociálně právní ochrana dětí je poskytována za úplatu.
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Otázka č. 8: Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí sídlí v:
Respondentům byly nabídnuty varianty: Praze – Plzni – Brně – Liberci - Ostravě a
varianta takový úřad neexistuje.
Graf č. 11: Sídlo ÚMPOD
N = 40
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Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí sídlí v Brně. Pouze 2 respondenti (5 %)
ze všech dotazovaných označili správné město, tj. Brno, z toho 1 ze ZŠ Bystřice a 1
z Gymnázia Benešov. 2 respondenti (5 %) si myslí, že tento úřad sídlí v Plzni, opět se o
tyto 2 odpovědi podělili 2 žáci rozdílných škol, 1:1. 2 žáci (5 %) ze základní školy se
domnívají, že takový úřad neexistuje a 34 respondentů (85 %) by tento úřad hledalo
v Praze, z toho 12 žáků ze základní školy a 22 žáků z gymnázia.
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Otázka č. 9: Znáš nějaké typické situace, kdy je sociálně právní ochrana
poskytována? Pokud ano, jmenuj alespoň 2.
Graf č. 12: Typické situace
N = 40
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16 žáků (40 %), z toho 12 z 8. třídy a 4 z gymnázia, nezná žádné typické situace,
kdy je sociálně právní ochrana poskytována. 24 žáků (60 %), z toho 4 z 8. třídy a 20
z gymnázia, nějaké typické situace zná.
Dotazovaní žáci ze základní školy, kteří odpověděli kladně, uvedli tyto situace:
„bití a zneužívání“ – 1x, „šikana“ – 2x a 1 žák neuvedl nic.
Oproti tomu žáci gymnázia jmenovali následující situace: „týrání“ – 14x, „rodiče
jsou alkoholici nebo jinak závislí“ – 10x, „zanedbávání“ – 9x, „rodiče umřeli“ – 3x,
„sexuální zneužívání“ – 1x, „šikana ve škole“ – 1x.
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Otázka č. 10: Víš, čím se zabývá náhradní rodinná péče? Pokud ano, uveď, jaké formy
náhradní rodinné péče znáš.
Graf č. 13: Náhradní rodinná péče
N = 40
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29 respondentů (72 %) odpovědělo kladně, z toho 9 dotazovaných ze ZŠ Bystřice a
20 z Gymnázia Benešov. 11 respondentů (28 %) odpovědělo záporně, z toho 7 ze ZŠ
Bystřice a 4 z Gymnázia Benešov.
Dotazovaní žáci ze základní školy, kteří odpověděli „ano“, uvedli: „dítě je dáno do
jiné rodiny“ – 5x, „pěstounská péče“ – 2x, „adopce“ – 1x a 2 žáci žádné formy neuvedli.
Dotazovaní žáci z benešovského gymnázia jmenovali: „pěstounská péče“ – 10x,
„adopce“ – 9x, „dětský domov“ – 6x, „SOS vesničky“ – 5x, „o dítě se starají příbuzní
(poručnictví)“ – 4x, „dítě je dáno do jiné rodiny“ – 3x.
Alespoň 2 správné odpovědi uvedlo pouze 10 žáků (25%).
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Otázka č. 11: Kdybys zjistil/a, že tvému kamarádovi v rodině ubližují, nahlásil/a bys
to někam? Pokud ano, uveď kam.
Graf č. 14: Ohlášení týrání kamaráda
N = 40
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Z celkového počtu 40 dotazovaných žáků by 33 (82 %) ohlásilo, pokud by zjistili,
že kamarádovi v rodině ubližují. Negativní postoj zaujalo 7 žáků (18 %), z toho jeden žák
uvedl, že by měl strach. I v této otázce neměli žáci limitovaný počet odpovědí.
Ze základní školy v Bystřici by toto zjištění sdělilo 13 dotazovaných žáků, a to na:
„policii“ – 7x, „Linku bezpečí“ – 3x, „učiteli“ – 2x, „sociálku“ – 2x, „vlastním rodičům“ –
1x.
Celkem 20 žáků z benešovského gymnázia by toto nahlásilo na: „policii“ – 6x,
„Linku bezpečí“ – 7x, „učiteli“ – 6x, „vlastním rodičům“ – 6x, „výchovné poradkyni“ – 3x
a 1 žák uvedl, že by si o tom s kamarádem promluvil a společně by to nahlásili na policii.
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Otázka č. 12: Máš právo sám požádat o sociálně právní ochranu?
Graf č. 15: Právo požádat o ochranu
N = 40
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Dítě má právo požádat o ochranu samo, takže správná odpověď je „ano“. 30 žáků
(75 %) označilo správnou odpověď, z toho 8 dotazovaných žáků ze ZŠ Bystřice a 22 žáků
z Gymnázia Benešov. 10 žáků (25 %) se domnívá, že o sociálně-právní ochranu nemohou
požádat sami, z toho 8 žáků ze základní školy a 2 žáci z gymnázia.
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Otázka č. 13: Máš právo vyjádřit svobodně svůj názor v záležitostech, které se tě
týkají, bez přítomnosti rodičů?
Graf č. 16: Svobodné vyjádření názoru
N = 40
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Každé dítě v ČR má právo vyjádřit svobodně svůj názor v záležitostech, které se ho
týkají, bez přítomnosti rodičů, tudíž měla být označena varianta „ano“. Z celkového počtu
40 dotazovaných správně odpovědělo 32 žáků (80 %). Zbylí žáci, 8 (20%), si myslí opak.
Z celkového počtu 32 žáků, kteří odpověděli správně, bylo 9 žáků ze základní školy
a 21 z gymnázia.
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Otázka č. 14: Znáš název nějakého zákona, kde by ses mohl/a o této problematice
dozvědět více? Pokud ano, uveď jeho název.
Graf č. 17: Název zákona
N = 40
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Poslední otázka tohoto dotazníkového šetření byla dle mého názoru poměrně
náročná. Přesto několik teenagerů dokázalo správně odpovědět. Na tuto otázku odpovědělo
pozitivně 15 žáků (37 %) a negativně 25 (63 %). Ze základní školy odpovědělo pozitivně 8
žáků, ale název zákona nikdo z nich neuvedl. Respondenti mohli uvést názvy všech
zákonů, které znají a týkají se této problematiky.
Žáci Gymnázia Benešov, kteří odpověděli kladně, jmenovali tyto zákony: „zákon o
rodině“ – 5x, „Listina základních práv a svobod“ – 3x.
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4.4 Vyhodnocení hypotéz a komparace dat
Hypotéza č. 1:
Minimálně 90 % oslovených respondentů si bude myslet, že mají více znalostí o
sociálně právní ochraně dětí než jejich vrstevníci.
Tato hypotéza byla stanovena na základě mého subjektivního názoru, že dnešní
teenageři mají vysoké sebevědomí.
Hypotéza se vztahuje k otázce č. 1 (Myslíš si, že máš více znalostí o sociálně právní
ochraně dětí než tvoji vrstevníci?). Výzkum prokázal, že pouze 27 % respondentů si o sobě
myslí, že mají více znalostí o této problematice a 73 % nikoliv.
Hypotéza se nepotvrdila. Toto mohlo být způsobeno tím, že teenageři si
v otázkách znalostí a vzdělání příliš nedůvěřují. Dalším důvodem může být fakt, že
v tomto věku mají sklony bojkotovat vše, co se vzdělání týče. Toto bylo evidentní
především u žáků základní školy, ve srovnání s gymnazisty, kteří odpovídali svědomitě a
smysluplně
Hypotéza č. 2:
Minimálně 60 % oslovených respondentů bude vědět, čím se sociálně právní
ochrana dětí zabývá.
Hypotéza se vztahuje k otázce č. 2 (Víš, čím se sociálně právní ochrana dětí
zabývá?). Výzkumem bylo zjištěno, že kladně odpovědělo 40 % dotazovaných, záporně
odpovědělo 60 %. Přičemž někteří respondenti, ačkoliv odpověděli kladně, žádné
konkrétní činnosti sociálně právní ochrany dětí neuvedli.
Hypotéza se nepotvrdila. V souvislosti s dalšími otázkami jsem došla k závěru, že
dotazovaní víceméně vědí, čím se sociálně právní ochrana dětí zabývá, ale problémem je
schopnost pojmenování a vyjádření svých myšlenek. Ve srovnání žáků obou škol, musím
opět konstatovat, že dotazovaní žáci gymnázia si vedli mnohem lépe, tzn. lépe, svědomitě
a smysluplně se vyjadřovali a jejich znalosti jsou na vyšší úrovni než znalosti žáků
základní školy.
Hypotéza č. 3:
Úroveň znalostí studentů vybraných škol o problematice sociálně právní ochrany
dětí se liší v souvislosti s typem školy, kterou navštěvují.
Hypotéza se vztahuje k celkovému hodnocení odpovědí na zadané otázky.
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Hypotéza se potvrdila. Znalosti žáků Gymnázia Benešov převyšují znalosti žáků
ZŠ Bystřice. Žáci gymnázia byli ve 3 případech 100 % úspěšní. A dále, jak jsem již
zmínila u hypotézy č. 2, v otázkách kde měli respondenti něco vyjmenovat nebo zdůvodnit
svou odpověď, je jasně znatelný rozdíl vyjadřovacích schopností mezi žáky vybraných
škol.
Hypotéza č. 4:
Minimálně 90 % oslovených respondentů vyjmenuje správně alespoň 2 formy
náhradní rodinné péče.
Hypotéza se vztahuje k otázce č. 10 (Víš, čím se zabývá náhradní rodinná péče?
Pokud ano, uveď, jaké formy náhradní rodinné péče znáš). Výzkumem bylo zjištěno, že
správně vyjmenovalo 2 formy náhradní rodinné péče pouze 10 % respondentů.
Hypotéza se nepotvrdila. Dle mého názoru je hlavním důvodem zjištění, že
respondenti evidentně neznají rozdíl mezi náhradní rodinnou péčí a ústavní výchovou.
Toto zjištění je platné pro oba typy škol, které se výzkumu účastnily.
Hypotéza č. 5:
Všichni oslovení respondenti odpovědí, že by nahlásili týrání kamaráda (nebo jiné
ubližování) v rodině, kdyby o tom věděli.
Hypotéza se vztahuje k otázce č. 11 (Kdybys zjistil/a, že tvému kamarádovi
v rodině ubližují, nahlásila/a bys to někam?). Výsledky výzkumu ukázaly, že s tímto
zjištěním by se někomu svěřilo 82 % respondentů a 18 % nikoliv.
Hypotéza se nepotvrdila. Negativní postoj dotazovaných může být způsoben tím,
že by měli strach něco takového někomu říci nebo nevědí, komu by se svěřili. Velmi mě
překvapilo, že 11 respondentů by se svěřilo učiteli nebo výchovné poradkyni. Toto zjištění
nasvědčuje tomu, že žáci pedagogickým pracovníkům i nadále důvěřují. V této otázce jsem
neshledala žádné souvislosti mezi odpověďmi žáků základní školy a gymnázia.

Komparace dat
Komparací dat byly zjištěny následující skutečnosti:
Přestože jsem musela vyřadit jeden dotazník, který patřil respondentovi
z Gymnázia Benešov, z celkové analýzy dat jsem dospěla k závěru, že žáci gymnázia
k dotazníku přistupovali zodpovědněji a svědomitěji než žáci základní školy. Toto bylo
zjevné už při vyplňování dotazníků. Ve třídě gymnazistů vládla příjemná atmosféra, klidná
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a žáci byli tiší. Zato ve třídě základní školy byl šum, ozývalo se „chichotání“ a občas
nemístné polohlasné komentáře, ačkoliv se vyučující velmi snažil teenagery usměrnit.
Ačkoliv většina respondentů odpověděla v otázce č. 2 negativně, nemusí to být
úplně pravda. Žáci vybraných škol mají problém s vyjadřováním, ale podvědomě vědí, čím
se sociálně právní ochrana dětí zabývá. Pokud by byly všechny otázky uzavřené výběrové,
výsledky by určitě dopadly zcela jinak.
Další souvislost shledávám mezi otázkou č. 6, která se týkala institucí nebo
organizací a otázkou č. 11, ve které měli respondenti uvést, na koho by se obrátili v určité
situaci. Pouze 4 dotazovaní uvedli v otázce č. 6 alespoň jednu instituci (organizaci), ale
v otázce č. 11 mnohem více žáků uvedlo minimálně jednu. Téměř s jistotou si dovolím
tvrdit, že logické myšlení těchto respondentů výrazně pokulhává.
Mezi pohlavím respondentů a jejich odpověďmi jsem nenalezla žádné souvislosti.

5. Doporučení a závěr praktické části
Pomocí metody kvantitativního výzkumu malého rozsahu, dotazníkového
šetření, byly zjištěny 2 nepříliš uspokojivé skutečnosti.
První nemilé zjištění se týká základních znalostí teenagerů o problematice sociálně
právní ochrany dětí v ČR. Teenageři, především žáci ZŠ Bystřice, prokázali poměrně
nízkou úroveň zkoumaných znalostí. Zjevně i logické myšlení je na tragické úrovni. Proto
bych těmto školám, kde výzkum proběhl, doporučila zapracovat do svých učebních plánů
více učiva o právech a povinnostech dětí, o možnostech a postupech řešení svízelné životní
situace a v neposlední řadě o formách náhradní výchovy s jasným vysvětlením rozdílů
mezi náhradní rodinnou péčí a ústavní výchovou. Tyto znalosti mohou dětem pomoci
nejen v období dětství a dospívání, ale i jako budoucím rodičům.
Dalším zjištěním je fakt, že teenageři nemají příliš rozvinuté vyjadřovací
schopnosti. Toto se opět týká především žáků 8. třídy základní školy v Bystřici, ale i mnozí
žáci gymnázia mají ten samý problém. U výběrových otázek byly sice jejich odpovědi
většinou správné, ale pokud měli sami něco popsat, vyjmenovat nebo zdůvodnit, nastal v tu
chvíli velký problém. Tuto neschopnost vyjádření připisuji dnešnímu způsobu komunikace
mezi teenagery. Tímto mám na mysli komunikaci ve virtuálním světě, přes facebook a jiné
chaty, SMS apod., kdy teenageři úmyslně používají různá zkratková slova, anglicismy,
některá slova vynechávají nebo komolí, nehledě na gramatiku českého jazyka.

Toto

zjištění bych důrazně doporučila zohlednit pro další práci s dětmi a mládeží.
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Závěr
Teoretická část této bakalářské práce se věnuje základním tématům sociálně-právní
ochrany dětí, tj. vývoji postavení dítěte ve společnosti, vývoji sociálně-právní ochrany dětí
v ČR, právní úpravě této problematiky, formám náhradní výchovy a orgánům sociálněprávní ochrany dětí.
Praktická část této bakalářské práce byla zaměřena na úroveň základních znalostí
teenagerů v regionu Benešov o sociálně-právní ochraně dětí v ČR – čím se zabývá, jaké
jsou její činnosti, komu je poskytována, zda ji považují za důležitou, jaké znají instituce
nebo organizace, jak hodnotí jejich činnost a zda mají představu o tom, na koho by se
obrátili v případě určité životní situace související s touto problematikou.
Cíle práce byly naplněny, bohužel totéž nemohu říci o hypotézách. Hypotézy
s výjimkou jedné se nepotvrdily.
Ať už výzkum dopadl či nikoliv podle mých očekávání, je zcela jasné a
nezpochybnitelné, že sociálně-právní ochrana dětí je velmi důležitá a měl by na ní být
kladen patřičný důraz. Každý z nás by se měl co nejvíce snažit o ochranu dětí před
týráním, zanedbáváním a zneužíváním, o uspokojování potřeb dítěte a zajištění jeho
správného vývoje. Měli bychom všemožnými způsoby umožnit rodičům, aby o své děti
mohli řádně pečovat, naučit rodiče, jak svízelné životní situace řešit a na koho se
v takových případech obrátit. Je velmi důležité zajistit dítěti řádný vývoj a výchovu již od
narození (nejlépe od početí), protože jakákoliv psychická nebo fyzická újma ovlivňuje
člověka po zbytek jeho života. „Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolíbce jest.
Protože na začátku záleží všecko, k dobrému i zlému: Kam jak co jíti začne, tam tak jde: za
hlavou tělo, za ojem vůz. A nejsnáze jest začíti na počátku, jinde těžko.“ 103 K dobrému
psychickému vývoji dítě potřebuje dostatek podnětů, smysluplný svět (potřeba určitého
řádu ve věcech a vztazích), životní jistotu, vědomí vlastního hodnotného „já“ a otevřenou
jasnou budoucnost (tj. životní perspektiva, naděje – dítě se na něco těší, z něčeho má strach
apod.). Je velmi důležité, aby rodiče vytvářeli a udržovali vzájemné vztahy pevné, nosné a
trvalé. Rodina by měla být tvůrčím dílem obou rodičů. Dítě již v kojeneckém věku přijímá
„své“ lidi a vztahy mezi nimi bezprostředně, bytostně a nerozumově a tudíž velmi hluboce.
Proto nejsou důležití rodiče sami o sobě, ale rodina-fungující, milující, pečující.104
„Že dítky nejdražší Boží dar a klénot nejpilnějšího opatrování hodný jsou.“105
103

KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Vyd. v nakl. Academia 2. Praha: Academia,
2007. s 18. ISBN 978-80-200-1451-1
104
POKORNÁ, Marie, Petr KARGER a Zdeněk MATĚJČEK. Rodičům na nejhezčí cestu. 1. vyd. Jinočany:
H&H, 2004. 189 s. ISBN 80-7319-023-0
105
KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Vyd. v nakl. Academia 2. Praha: Academia,
2007. s 21. ISBN 978-80-200-1451-1
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Příloha č. 1:

Dotazníkové šetření – sociálně právní ochrana dětí v ČR
Vážený studente/studentko,
dotazník, který máš v ruce, se týká problematiky sociálně právní ochrany dětí a slouží jako
podklad pro praktickou část mé bakalářské práce. Dotazník je anonymní a obsahuje 14
otázek. Veškeré získané informace budou sloužit pouze pro účely zmiňované práce.
Otázky prosím vyplňujte pravdivě a samostatně.
Děkuji za spolupráci.
Lenka Králová, 3. ročník Pedagogické fakulty UK v Praze.

I.

Identifikační údaje

Škola:  ZŠ Bystřice

 Gymnázium Benešov

Třída (ročník):  8. třída

 tercie

Věk: ....…. let
Pohlaví:  Muž

II.

 Žena

Vlastní dotazník

1) Myslíš si, že máš více znalostí o sociálně právní ochraně dětí než tvoji vrstevníci?

 Ano

 Ne

Pokud ano, v čem znalosti spočívají
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2) Víš, čím se sociálně právní ochrana dětí zabývá?  Ano

 Ne

Pokud ano, napiš konkrétní činnosti soc. právní ochrany dětí
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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3) Myslíš si, že je sociálně právní ochrana dětí důležitá?

 Rozhodně ano -  spíše ano -  nejsem si jistý/á -  spíše ne -  rozhodně ne
Svoji odpověď zdůvodni
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4) Komu je v ČR poskytována sociálně právní ochrana? (označ pouze 1 možnost)
 Jen romským dětem
 Jen česky mluvícím dětem
 Všem dětem do 18 let
 Všem dětem do 15 let
 Všem dětem do 3 let
 Jen cizincům na území ČR
5) Jak se jmenuje světová organizace, která se zabývá ochranou dětí a je součástí
OSN?
 UNESCO
 UNICEF
 NATO
 EU
6) Znáš nějaké instituce nebo organizace v ČR, které se zabývají sociálně právní
ochranou dětí?
 Ano

 Ne

Pokud ano, vyplň následující tabulku:
Název instituce či organizace

V čem a komu pomáhá

Ohodnoť její činnost
(známkování jako ve škole)
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7) Je sociálně právní ochrana dětí poskytována bezplatně?  Ano

 Ne

8) Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí sídlí v:
 Praze
 Plzni
 Brně
 Liberci
 Ostravě
 takový úřad neexistuje
9) Znáš nějaké typické situace, kdy je sociálně právní ochrana poskytována?
 Ano

 Ne

Pokud ano, jmenuj alespoň 2
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
10)

Víš, čím se zabývá náhradní rodinná péče?  Ano

 Ne

Pokud ano, uveď, jaké formy náhradní rodinné péče znáš
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11) Kdybys zjistil/a, že tvému kamarádovi v rodině ubližují, nahlásil/a bys to někam?
 Ano  Ne
Pokud ano, uveď kam
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
12) Máš právo sám/a požádat o sociálně právní ochranu?  Ano

 Ne
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13) Máš právo vyjádřit svobodně svůj názor v záležitostech, které se tě týkají, bez
přítomnosti rodičů?  Ano
 Ne

14) Znáš název nějakého zákona, kde by ses mohl/a o této problematice dozvědět
více?  Ano  Ne
Pokud ano, uveď jeho název
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

III.

Náměty a připomínky

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Děkuji za ochotu a spolupráci při vyplňování dotazníku.
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Příloha č. 2:
Ukázka vyplněného dotazníku
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